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EDITORIAL 

„Čiňte pokání a věřte evangeliu“. To je výzva Ježíše, kterou jsme 

slyšeli na začátku postní doby a na znamení tohoto pokání jsme hlavu posypali 

popelem. Je to obraz dvojí skutečnosti. Vnitřní a vnější. Doba postní, kterou 

začínáme přípravu na Velikonoce, je pro každého křesťana výzvou. Ježíšovo 

čiňte pokání je především výzvou k přeměně vnitřní. Řecké „metanoeite“ 

znamená - měňte smýšlení. Proto, ať tyto vnější skutky, jako je půst, modlitba 

a almužna jsou výrazem toho, že se děje něco uvnitř, v mém srdci. Dovolme 

Bohu, aby tuto proměnu v nás dokonal svou milostí. Objevujme velikost Boží 

lásky, aby se naše srdce zachvělo hrůzou a tíží hříchu a začalo se bát urazit 

Boha hříchem a odloučit se od něho. Zahleďme se a kontemplujme toho, jehož 

srdce bylo probodeno našimi hříchy. Přeji Vám i sobě sílu a odvahu ke 

skutečnému prožití postní doby. 

P. Josef 

PASTORACE 

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020 

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) 

 

Milé sestry, milí bratři, 

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a 

připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak 

komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli 

k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho 

duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme. 

1. Velikonoční tajemství, základ obrácení 



Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově 

smrti a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi 

reálná, velmi pravdivá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a 

plodného dialogu“ (František, apošt. exhortace Christus vivit, č. 117. 

Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019.). Kdo věří v toto poselství, ten 

odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti 

rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov. Jan 

10,10). Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), 

riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme 

peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky 

jednotlivců i společnosti. 

V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit 

slovy, která jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: 

„Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu 

zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, 

které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou 

láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 

123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha 

Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a 

dotýkat se ho v mnoha trpících. 

2. Naléhavost obrácení 

Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky 

kterému jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž 

pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě 

miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde o dialog od srdce k srdci, od 

přítele k příteli. V postním čase je proto velice důležitá modlitba. Více než 

povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále 

předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě 

milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích 

očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela 

k Bohu a k jeho vůli. 



V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 

2,16), abychom konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a 

ochotou mu dali v sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, 

tím více se nám podaří zakusit jeho nezištné milosrdenství. Nenechme tedy 

uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme pánem 

času i způsobu našeho obrácení k Bohu. 

3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi 

Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy 

brát jako samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit 

nás lhostejnosti. Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem 

životě i v životě církve a světa, vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu 

našeho života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit spásonosný dialog s námi. 

V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli nám jako s největším 

hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21), toto 

rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl 

postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI. (Srov. Benedikt 

XVI., enc. Deus caritas est, č. 12. Nakladatelství Paulínky: Praha, 2012). 

Vždyť Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–48). 

Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým 

člověkem. Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným 

nezaměstnávali než tím, co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 

17,21). Povídání vycházející z prázdné a povrchní zvědavosti je 

charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se k nám může 

vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků. 

4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe 

Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými 

ranami, které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém 

zneužívání života od početí až po stáří, v nejrůznějších formách násilí a 

přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného 

bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává 

formou modloslužby. 



I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek 

s těmi, kdo almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování 

spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více 

člověkem; hromadění přináší riziko, že se uzavřeme do svého egoismu a 

staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci 

ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020 jsem 

proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby 

přispěli k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se 

současnou. Jak často opakuje magisterium, politika je významnou podobou 

lásky (srov. Pius XI., Proslov k FUCI, 18. prosince 1927). Stejně tak bude 

důležité věnovat se ekonomice v duchu evangelia, který je duchem 

blahoslavenství. 

Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, 

abychom přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled 

svého srdce na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému 

dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká svým 

učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14). 

Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky Panny Marie Růžencové 7. října 

2019. 

FRANTIŠEK 
 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ADOPCE NA DÁLKU  

– náš indický bohoslovec Manga Raju (Rosario) 

Rosario ukončil svou účast v programu adopce na dálku. Díky sponzorství 

dokončil bohoslovecká studia.  

V poslední ročníku se více zajímal o studium a zlepšil své administrativní a 

řečnické dovednosti. Naučil se psát a publikovat články v místních časopisech. 

V testech získal vynikající známky. Je to zbožný a inteligentní hoch. 

Jeho rodiče jsou šťastni, že se jejich syn stane knězem 

Je vám vděčný za podporu, kterou jste mu poskytli na jeho cestě ke kněžské 

formaci. 



Na nástěnce v kostele jsou jeho dopisy a zpráva o ukončení jeho účasti 

v charitním programu. 

Děkujeme všem, kdo se sponzorování Rosariova studia účastnili.  
 

EKONOMIKA 

Sbírky pro farnost: 

Leden: 7.026,-Kč 

Únor:8.082,-Kč 

Březen:10.483,-Kč 

Duben:15.011,-Kč 

Květen:10.042,-Kč 

Červen:11.969,-Kč 

Červenec:17.976,-Kč 

Srpen:10.226,-Kč 

Září:11.831,-Kč 

Říjen:9.005,-Kč 

Listopad:18.619,-Kč 

Prosinec:11.184,-Kč 

Celkem:141.454,-Kč 

 

Sbírky odeslané: 

Leden: 2.838,-Kč – na diecézní školství 

Únor:4.923,-Kč – „svatopetrský haléř“ 

Březen:2.878,-Kč –na pojištění diecéze 

Duben:2.100,-Kč – na Svatou zemi 

7.133,-Kč –postní sbírka 

Květen:2.608,-Kč – pro křesťany Blízkého východu 

Červen:2.483,-Kč – na TV NOE 

Září:5.575,-Kč – na Charitu 

Říjen:8.030,-Kč – na misie 

Listopad:2.176,-Kč – na Bibli 

Prosinec:4.910,-Kč – „svatoštěpánská koleda“ 

Celkem: 45.654,-Kč 

 

Milodary: 206.800,-Kč 

 

Nájemné od Pravoslavné církve: 4.000,-Kč 

Dotace z Města Železný Brod: 200.000,-Kč 

Dotace z Libereckého kraje: 300.000,-Kč 

Příspěvek Úřadu práce na mzdové náklady pro Karla Sládečka: 70.000,-Kč 



 

Výdaje: 

575.432,-Kč – restaurování oltáře sv. Josefa 

106.000,-Kč – podlaha v chodbě fary 

5.890,-Kč – pojištění auta 

6.030,-Kč – elektřina kostel 

2.400,-Kč -  elektřina kostelík 

12.360,-Kč – elektřina fara 

34.680,-Kč – plyn 

9.960,-Kč – voda 

3.012,-Kč – internet 

1.440,-Kč – telefon 

14.000,-Kč – příspěvek na mzdové náklady pro Karla Sládečka 

 

Na den 31.12.2019 v pokladně bylo: 17.643,-Kč 

a na účtu v bance: 106.376,-Kč 

 

PŘEJEME 

V březnu oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Luboš Žilík  

Radka Nikodýmová 

Alena Plíhalová 

Jan Pešata 

Vojtěch Hlava  

Mirek Patřičný 

Miloslava Kučerová  

Josef Jaroš 

Josef Štrégl 

Jaroslav Hlava  

Petr Václavík 

Erna Vinšová 

Josef Hušek 

Alžběta Rácová 

Mariola Patřičná 

Zdena Vrchovská 

Zdenek Komárek 

Alžběta Komárková 

Ivana Ludvíková 

René Bureš  

Jana Koubová 

Adam Hanuš 

Martin Pavka 

Libuše Kollová 

Jana Jůnová 

Vojtěch Žilík 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 
  



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku  

Prof. Mgr. Ing. Petra Kratochvíla, Ph.D. 

 z Ústavu mezinárodních vztahů a následnou besedu 

s ním, abychom se zamysleli nad otázkou: 

SOUMRAK  LIBERÁLNÍ  DEMOKRACIE? 

Setkání bude ve středu 18. března 2020, v aule Sklářské školy v 

Železném Brodě v 18:15. 

Jsme rádi, že po pěti letech opět přijal naše pozvání a přijede k nám i přes 

svoji velkou zaneprázdněnost. 

Oblasti jeho zájmu jsou zejména česká zahraniční politika, evropská integrace, 

institucionální reforma a rozšiřování EU, ruská zahraniční politika a politické 

vztahy v postsovětském prostoru, náboženství v mezinárodních vztazích, 

katolická církev a mezinárodní vztahy 

Věřím, že využijete tuto příležitost i k rozšíření svých znalostí a přijdete 

v hojném počtu. Těšíme se na Vás a Vaše zvídavé dotazy. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 

vede P. Jan Vývoda SDB - dne 4. 4. 2020 na faře v Železném Brodě. 

Program: 

9:00 modlitba breviáře 

Občerstvení 



10:00 přednáška 

10:45 příležitost ke svátosti smíření  

11:30 mše svatá 

13:00 oběd 

Po obědě příležitost ke svátosti smíření 

 

POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ  

PATRONCE RODINNÉHO A MANŽELSKÉHO ŽIVOTA  

u příležitosti jejího 800. výročí narození 

Na poutních místech můžeme získat zvláštní milosti. U sv. Zdislavy 

v Jablonném v Podještědí můžeme vyprosit tyto milosti pro naše manželství a 

rodiny, které v dnešní době tak velmi potřebují Boží pomoc a požehnání. 

Pojeďme si společně tyto milosti vyprosit dne 30. 5. 2020.  

Poutní mše svaté se u paní Zdislavy v tento den konají v 9:00 a 11:00 hodin.  

Podle zájmu bude vypraven autobus nebo pojedeme auty.  

Zájemci, prosím, hlaste se P. Janovi nebo Lence.   

FÓRUM 

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ 

Při letošním úklidu vánoční výzdoby v kostele (a nejen při úklidu) jsem si 

uvědomila, jak moc nám chybí pamětník, který věděl, kam co patří, vždycky 

uměl vysvětlit a odpovědět na každou otázku. Chybí nám pan Vladimír 

Hlubůček. V kostele, ve zvonici, ve sboru, na kůru… Moje babička by řekla: 

„To byl živý chléb v jarmárce.“ 

Žádný z nás nebude mít nikdy tolik zkušeností s farností jako Vláďa. Vždyť 

byl mnoho let pravou rukou pana děkana Kováčika, kterému dělal osobního 

řidiče, sekretáře, kronikáře… 

Při každém společném posezení za klavírního doprovodu své ženy rád zpíval, 

mimo jiné oblíbenou píseň od Jindřicha Harapáta – Travička zelená. Můj 

tatínek si ji také zpíval a teprve ty, Vláďo, jsi mě naučil slova. Jsem tomu moc 

ráda a mám o důvod víc na tebe vzpomínat. Děkuji. 

O text písně se podělím s ostatními a mladším ročníkům připomenu, že JuDr. 

Jindřich Harapát byl konšelem radnice v Železném Brodě. 

Pevně věřím, že všechny písně teď zpíváš ve sboru andělů. 



       V. Petružálková 

Travička zelená 

Travička zelená, na ní kvítí. 

Panenko milená, musím jíti. 

Ozvěnou se chvějí hory 

Trubač volá pod prapory 

A já tam ještě dnes musím býti. 

 

Kdybych měl jít na kraj světa, to 

nevadí, 

Čeká na mne celá četa, kamarádi. 

Naši věrnost nic nezlomí, nic 

nerozdrtí, 

Zůstaneme vlasti věrni, až do smrti. 

 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

Vzpomínka na Mariánské Lázně 2019 

Už je pátek. V solné jeskyni jsem spala tak tvrdě, že jsem si přeseděla nohu a 

pěšky nedojdu, tak jedeme dolů lanovkou nad sjezdovkou. Ve městě začínají 

slavnosti, na kolonádě už stavějí stánky. Odpoledne jedeme do CHKO 

Slavkovský Les. Svítí sluníčko, jsme na Kladské, čarověník je na svém místě a 

rybník v tajze je úplně zelený a kachny mají zelené zobáky. Dál jedeme do 

obce Prameny a ke třem křížům. Tři kříže leží na obchodní stezce 

s Bavorskem. Kameny obsahují horninu hadec, přitahují blesky a postupně 

tady zahynuly tři děti z jedné rodiny, proto jsou tady tři náhrobky a kříže. Já 

zůstávám v autobuse, asi bych tam nevylezla. Je tady i ocúnová louka a ta se 

musí sekat jen ručně kosou. Vystupujeme u Lunaparku. 

Máme poháry a já tancuju s panem řidičem a všichni tleskají do rytmu, jako 

přídavek máme sólo a tango. V autobuse pan řidič říkal, že ani nevěděl, že umí 

tango. Po večeři dostává mamka dárek ode všech – ruksáček a flaškama a 

oplatky.  

Pakujeme a v 21 hodin jsme na fontáně v bervě, hrají Romanzu a po ní Vltavu, 

krásné zakončení pobytu. 

Ráno v 9 odjíždíme směrem domů, mamka objednala prohlídku zámku 

Nebílovy a oběd, je tady zrovna vinobraní. Zámek je moc pěkný, potom 

jedeme na oběd do Losinné. Pochutnali jsme si, byla svíčková, řízek a knedlo 

vepřo, a k tomu pivo. 

Za Prahou zastavujeme u pumpy, mamka pořídila víno a kelímky, tak jsme si 

na sluníčku připili na ukončení rekondičního pobytu. Ještě rozvážíme lidi do 

Jablonce a okolo 18 hodin jsme v Brodě. Přijel pro nás pan Vrchovský, 



nemusíme pěšky s kufrem. Ani jednou jsme nezmokli, bylo to moc pěkné a 

děkujeme Novotným za bezpečnou jízdu. 

Konec.      Aťka 

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně 

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v 

jednotě. 

Národní úmysl: Za farní společenství 

– ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, 

katechumeny, trpící a nemocné. 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 

daným veršem z Písma svatého 
1.3.  Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které 

vychází z Božích úst.‘ 

2.3.  Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z 

těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

3.3.  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou 

vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co 

potřebujete, dříve než ho prosíte. 
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4.3.  Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto 

pokolení. 

5.3.  
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 

6.3.  
Vy však říkáte: ‚Cesta Panovníkova není správná.‘ Nuže, slyšte, dome 

izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou 

správné?  

Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, 

umře za to; zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl.  

Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle 

práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě.  

Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, jichž se dopouštěl; 

jistě bude žít, nezemře. 

7.3.  

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 

abyste byli syny nebeského Otce. 

8.3.  

On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z 

vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými 

věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On 

zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 

9.3.  

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni; 

nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 

10.3.  Kdo je z vás největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude 

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

11.3.  Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj 

život jako výkupné za mnohé. 

12.3.  Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o 

pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. 

13.3.  
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. 

14.3.  „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já 

Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho 

cesty, podle ovoce jeho skutků.“ 

15.3.  Máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však neklame, protože Boží 

láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

16.3.  Kdo je bůh jako Ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku 

svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. 

17.3.  
Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit 

svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ 

18.3.  
Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru. Nebudeš se mstít 

synům svého lidu a nezanevřeš na ně , ale budeš milovat svého bližního 
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jako sebe samého. Já jsem Hospodin. 

19.3.  
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení 

hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost." 
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. 

20.3.  Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha 

svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své 

síly! 

21.3.  Co mám s tebou dělat, Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše 

zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. Proto jsem 

je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst; z mých soudů 

nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad 

zápaly. 

22.3.  Ježíš prohlásil: "Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a 

kdo vidí, oslepli." Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: 

"Jsme snad i my slepí?" Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, neměli 

byste hřích. Vy však říkáte: 'Vidíme'. Proto váš hřích trvá." 

23.3.  
Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím 

Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. 

24.3.  Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: 

„Chceš být zdráv?“ 

25.3.  Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, 

počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ 

26.3.  
Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho 

světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec 

svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec 

poslal. 

27.3.  Byl jsem důvěřivý jako beránek vedený na porážku. Nevěděl jsem, co proti 

mně zamýšlejí. „Porazme strom i s ovocem, vytněme jej ze země živých, ať 

už není připomínáno jeho jméno.“ 

28.3.  Zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel, měl plátnem 

svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. 

29.3.  
Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem! 

30.3.  
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe 

je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. 

31.3.  Řekl jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z 

tohoto světa...“ 
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Svátky a slavnosti v březnu: 
  9.3. sv. Dominik Savio 

17.3. sv. Patrik, sv. Jan Sarkandr 

19.3. Slavnost sv. Josefa 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

 
Modlitba manželů 
 

Pane Ježíši, 

děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti. 

Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval, 

a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí. 

Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce, 

celou svou duší a celou svou bytostí. 

  

Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého, 

abychom naše manželství i náš vztah k Tobě nežili z vlastní síly 

ani podle našich představ. 

  

Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému 

a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak, jako Ty přijímáš nás. 

Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou a prosíme o Tvou milost, 

abychom vytrvali v lásce a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem, 

protože toho sami ze sebe nejsme schopni. 

  

Odevzdáváme se Ti zcela a úplně, 

protože Ty nás k tomu zveš 

a Ty ses nám takto odevzdal jako první. 

S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou 

další dny svého života, svoje stárnutí i čas a způsob své smrti. 

  

Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého 

a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění. 

Dej nám, prosíme, tu milost, 

abychom se stali zcela závislými na Tobě. 

Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši, 

chraň a opatruj nás jako své vlastnictví. 

Amen. 

 



 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Každý pátek během postní doby bude mše svatá v kostele, před ní 

od 17:30 modlitba křížové cesty. 

Biblická hodina bude každou středu kromě 18. 3. Místo toho bude 

v úterý 17. 3. 

 

15. 3./neděle/  Sbírka na pojištění diecéze 

18. 3./středa/ 8:00 

18:15 

Mše sv. v Žel. Brodě místo večerní mše sv. 

Přednáška ČKA 

19. 3./čtvrtek/ 

Slavnost sv. Josefa 

18:00 Mše sv. v kostele sv. Jakuba 

20. – 22. 3.  Víkendovka pro děti – fara Bozkov 

25. 3. 

/středa/Slavnost 

Zvěstování Páně 

18.00 Mše sv. v kostele sv. Jakuba 

28. 3. /sobota/   9:30 

11:00 

Příprava na biřmování – mladší 

starší   

4. 4. /sobota/  Postní duchovní obnova 

– vede P. Jan Vývoda SDB 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence Pešatové 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu:  

fz.jakub@seznam.cz,  

a to vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farnost.zelezny.brod@dltm.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha MS 

Více o nás a o naší farnosti: www.farnostzeleznybrod.cz 
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