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EDITORIAL 

„JSEM, KTERÝ JSEM“ 

V postní době budeme rozjímat o tom, jak nás Bůh připravuje na vykoupení, a 

že můžeme přijmout spásu, kterou nám vysloužil Ježíš Kristus.  

Liturgie postní doby poukazuje na Izraelský národ, který Bůh vedl do 

Zaslíbené země. Na této cestě Židé prožívali různé zkoušky. Bůh ale byl 

neustále s nimi. Když se zjevil Mojžíšovi, Mojžíš se Ho zeptal na Jeho Jméno. 

Možná, že my bychom se ptali třeba na naši budoucnost a na budoucnost 

našich nejbližších. Pro Mojžíše však bylo důležité Boží Jméno. Uslyšel na 

svou otázku divnou odpověď: „Jsem, který Jsem“.  

Věřící člověk by se právě nad tím měl pozastavit. Přece neustále máme co do 

činění s Bohem, Tím, který Je. V modlitbě stojíme před Tím, který Je, soudit 

mne bude Ten, který Je, ve věčnosti budu přebývat u Toho, který Je.  

Všechno je pomíjející – mýdlová bublinka, kapka ranní rosy, listí na stromě, 

život člověka život národa, celého lidstva. Všechno pomine. Podívejme se na 

naši Zemi, Slunce, Měsíc, všechny planety. Byla doba, neexistovaly. A přijde 

doba, kdy nic z toho, co existuje, nebude. Jen Bůh je vždycky.  

Proč Bůh sdělil Mojžíšovi takové jméno? Chtěl, aby mu Mojžíš, a s ním 

všichni Židé, důvěřovali. Aby věděli, že On jediný je nikdy nezklame. 

Všechno ostatní zklame. Ale On jeden jediný vždycky Jest. Lidé nás 

zklamávají často, i ti nejbližší. Naše životní plány také často troskotají jako 

domeček z karet. Tehdy stojí za to, postavit se před Bohem a říci: „Ty, který 

Jsi, Ty, Jeden, mne nezklameš. Tobě bezmezně důvěřuji. Všechno může 

ztroskotat, ale vím, že ve Tvých rukou se zachráním.“ 

Mnohdy v našich modlitbách o něco prosíme, myslíme na sebe, na naše 

blízké, představujeme Bohu naše starosti, potíže, někdy i radosti. V postní 

době však zkusme rozjímat o samotném Bohu. O Tom, který Je. Bůh je přece 

důležitější než my. 

P. Jan    

 



PASTORACE 

VELKÝ PŮST – VELIKÁ KATECHEZE PRO KAŽDÉHO 

Bůh je život a není v něm žádná stagnace. Bůh se nikdy neopakuje, je pořád 

nový, pořád zajímavý, přitahující a povzbuzující. Problém je ale v tom, že 

tomu nevěříme anebo si toho nevšímáme. Proč? Protože se zajímáme jenom 

sebou a věcmi kolem nás.  

Co nám opět Pán Bůh skrze Církev nabízí? Ano, nabízí liturgické období, 

kterému říkáme Velký Půst. Příprava na největší svátky čili Velikonoce. Tak 

máme před sebou 40 dní příležitost podívat se na sebe, svůj život, na život 

Církve a světa ve světle Božího plánu spásy. Kde jsem v tom já osobně, a kde 

je moje rodina, farnost, vlast a svět? 

Všechno je logicky uspořádáno, a jenom na nás záleží, jak tuto příležitost 

plodně využijeme.   

Zahájíme Popeleční středou, dnem pokání a výzvou k obrácení. Budou tomu 

napomáhat určitá znamení. Půst, kající obřad posypáni popelem, fialová barva 

liturgických oděvů, prázdné oltáře bez květin, odlišné mešní písně, apod. 

Pátek bude prodchnutý rozjímáním křížové cesty Pána Ježíše. Ve všední dny 

budeme vedeni Božím slovem proroků o trpícím Mesiáši, příběhy ze Starého 

zákona, kde se obrazně mluví o spasitelném Božím plánu pro lidstvo.  

Pak bude následovat šest neděl, z nichž každá bude mít zvláštní význam a 

úkol. Vše proto, abychom mohli lépe pochopit Boží dobrotu, lásku, trpělivost 

a pedagogiku vůči nám. Je ale třeba pamatovat na to, že neděle nepatří k těm 

40 dnům postu. Počítají se jenom všední dni, můžeme si to sami ověřit. Proč? 

Protože neděle je vždycky památka zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a tak to není 

čas smutku a umrtvování. Pamatujme na slova našeho Spasitele: „Můžete nutit 

hosty na svatbě, aby se postili, dokud je ženich mezi nimi? Přijdou dni….a 

budou se postit.“ Neděle je den, kdy náš Ženich je s námi. Máme tedy 6 

zvláštních katechezí během velkého postu: 

I. neděle: katecheze o hříšnosti člověka, o tom, že bez Boží pomoci není 

možné setrvávat v milosti Boží, a že život člověka je boj a námaha. Pokušení 

jsou a budou. Ježíš sám podstoupil pokušení, a tak nám ve všem rozumí a 

pomáhá.  

II. neděle: katecheze o nebi, o věčném blaženém životě, který určitě přijde. 

Bůh nám neustále pomáhá a je s námi v našem putování. On ví, kdy 

potřebujeme pomoci a pomáhá nám svým zvláštním způsobem.  



III. neděle: katecheze o tom, že jsme všichni hříšní, Bůh je ale velice trpělivý a 

stále čeká na naše obrácení.  

IV. neděle: katecheze o Božím milosrdenství, o nekonečné lásce Boha k 

člověku, o neustále možnosti návratu k Bohu, o tom, že Bůh je větší než 

jakýkoliv náš hřích a nevěrnost.  

V. neděle: katecheze o tom, že každý, absolutně každý z nás je hříšný, a že 

soud patří jenom Bohu, protože jenom on zná srdce člověka a celou pravdu o 

nás.  

VI. neděle: uvedení do tajemství spásy. Pašije. Pozvání k prožití utrpení Pána 

Ježíše, jeho umučení bičováním, korunováním trním, posmíváním a 

pohrdáním, odmítnutím a nakonec ukřižováním pro hříchy celého světa, 

především ale pro mé osobní hříchy. 

Tak zvu sebe a vás k prožití letošního velkého postu takovým způsobem, 

abychom všichni mohli zazpívat radostné Aleluja v neděli Zmrtvýchvstání 

Páně.  

Váš P. Henryk MS  

Z KANCELÁŘE 

NOVÉ PODUŠKY DO LAVIC V KOSTELE SV. JAKUBA 

Chráněná dílna Oblastní charity Rokycany přislíbila, že ušijí nové podušky na 

lavice v našem kostele v Železném Brodě. Paní Drlíková, ředitelka této 

charity, vyměřila všechny lavice a přinesla k nahlédnutí vzorníky potahových 

látek. Z nich jsme spolu s paní Infeldovou a Patřičnou vybraly 3 nejvhodnější. 

Po oslovení dodavatele jsme se dozvěděli, že látka, která se nám nejvíce líbila, 

je na skladě v dostatečném množství a stojí 220,-Kč/m, šíře 140cm. Budeme 

potřebovat 25m. Dovnitř podsedáků se bude vkládat molitan a celý potah bude 

opatřen zipy, aby se časem mohly vyčistit. Aby neklouzaly z lavic, bude na 

spodní straně přišit suchý zip, kterým se připevní na koberec přilepený 

k lavicím. Celkovou cenu se dozvíme později. Těším se, že se v zimě 

zahřejeme a bude vše hezky sjednocené.  

Lenka    

SYNODA O SYNODALITĚ 

V neděli 20. února jsme skončili synodní setkávání v naší farnosti. Setkávaly 

se celkem tři skupinky, které měly přibližně 11 – 15 členů. Všechny skupinky 

se setkaly nejméně 2x. Zapisovala jsem, co bylo řečeno, a zpracované zapsala 



do dotazníku a poslala na biskupství. Zpracovaný text za diecézi pošle osoba 

pověřená biskupstvím národnímu týmu při ČBK, který jej připraví k jednání 

pro zasedání biskupů na Velehradě. Ti jej do 15. srpna 2022 pošlou jako 

závěrečný dokument do Říma.  

Ve formuláři jsem v první části popisovala skupinu – věkové kategorie, počet 

mužů a žen, vyznání, jak moc se účastníci předem znali, apod.  

Ve druhé jsem odpovídala na hlavní otázky, které jsou pro další práci 

biskupské synody podstatné: jaká atmosféra panovala ve skupině a jak 

zúčastnění spolupracovali – pomocí škály od 0 do 10 jsem se to snažila co 

nejpravdivěji zachytit. Jednalo se o tyto dvojice pojmů: 

 konfrontace/spolupráce, dominance/dávání prostoru, důraz výsledky/proces, 

zaměřenost pohledu na místní církev/církev jako celek, míra otevřenosti pro 

rozlišování a vedení Duchem svatým, synodální proces byl pro skupinu 

plněním úkolu/zkušeností společného kráčení, míjení/porozumění, míra 

pochopení předložených témat, atmosféra důvěry/nedůvěry, mohl/nemohl se 

někdo cítit vyloučený, angažovanost kněze ve skupince, vize synodality po 

ukončení diecézní fáze, jestli vyvolal synodní rozhovor nějaké potřeby 

aktuálních a konkrétních změn např. ve farnosti.  

Ve třetí části jsem mohla uvést, co chceme jako důležité sdělit pro dobro 

života diecéze – kterou otázku jsme zvolili k probrání ve skupině, závěr 

k tomuto tématu (max. 500 znaků), 3 klíčová slova nebo sousloví, která 

vystihují obsah tohoto závěru, v poslední kolonce jsem mohla přidat citaci 

nebo parafrázi, které ve skupince zazněly a jsou důležité vzhledem 

k vybranému tématu. 

Děkuji všem, kdo se rozhovorů zúčastnili.  

Opravdu nejdůležitějším výstupem je, že se společně snažíme žít tak, aby nám 

spolu bylo dobře jako v rodině, která ví, že má svého milujícího Otce v nebi a 

učí se s Ním počítat v každodenním životě, učí se na něj spoléhat a důvěřovat 

Mu za všech okolností. 

Lenka 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Tříkrálová sbírka 

Děkujeme všem dárcům za štědrost příspěvků do kasičky Tříkrálové sbírky. 

Vybralo se 20 630,-Kč.  

 



PŘEJEME 
V březnu oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Luboš Žilík  

Radka Nikodýmová 

Alena Plíhalová 

Kateřina Maliková 

Jan Pešata 

Vojtěch Hlava  

Miroslav Patřičný 

Zuzana Pešatová 

Markéta Kučerová 

P. Josef Jaroš 

Josef Štrégl 

Jaroslav Hlava  

Erna Vinšová 

Mariola Patřičná 

Zdena Vrchovská 

Zdenek Komárek 

Alžběta Komárková 

Jana Koubová 

Adam Hanuš 

Martin Pavka 

Mikuláš Maryška 

Libuše Kollová 

Jana Jůnová 

Vojtěch Žilík 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 
  

NENECHTE SI UJÍT 

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU „PĚT HVĚZD NA POUŠTI“ 

Srdečně zveme na připravovanou výstavu „PĚT HVĚZD NA POUŠTI“  

18. 3. - 16. 4. 2022 v Městské galerii Vlastimila Rady Železný Brod. 

Vernisáž 17. 3. 2022 v 17 hodin. 

Kostelíček, přesněji řečeno kaple sv. Jana Nepomuckého, byl v osmdesátých 

letech minulého století veden v soupisu památek jako památka poničená. Ale 

po změně režimu povstal z popela. 

O době dávné, nedávné i současné, o aktivitách spojených s tímto magickým 

místem nad naším městem hovoří slovem, obrazem i vystavenými objekty tato 

výstava. 

Budeme rádi, když si ji přijde shlédnout co nejvíce zájemců a poutníků 

minulých i budoucích. Doufáme, že plánovanou pouť 14. 5. 2022 nám už 

Covid nezhatí. 

Těšíme se na Vaši účast. 

za organizátory     Martin Tomešek 



 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

Srdečně zveme na duchovní obnovu, která bude v sobotu 26. 3. 2022 

na faře v Železném Brodě. Přednášejícím bude P. Henryk Kuman MS.  

Program 

8:30 modlitba breviáře 

 malé občerstvení 

9:30 1. přednáška 

 čas pro ztišení a příležitost ke svátosti smíření 

11:30 mše svatá 

12:30 oběd 

13:30 2. přednáška 

 čas pro ztišení a svátost smíření 

14:30 modlitba růžence 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství 

15:30 čas na kávu 

závěr 

 

OSLAVA NAROZENIN P. MARYŠKY 

Pan děkan Maryška má letos 12. dubna 90. narozeniny.  

S ohledem na to, že toto datum je uprostřed Svatého týdne, proběhnou oslavy 

narozenin na Velikonoční pondělí 18. dubna. Oslav se zúčastní také pan 

biskup Jan Baxant.  

V 11:00 hodin bude slavnostní mše svatá a pak bude následovat oběd na 

faře.  

Protože chceme všechno dobře připravit, prosím, abyste předem nahlásili vaši 

účast, abychom alespoň přibližně věděli, pro kolik lidí se má připravit oběd. 

Všichni jste srdečně zváni. 

P. Jan 



INFO - FARNÍ VÝLET 2022 

V únoru jsem určila termín na pouť do Neratova, ale svým plánem jsem opět 

pobavila Boha. V uvedený den nebude P. Josef Suchár v Neratově, ale na 

Velehradě. Objednaný autobus na sobotu 28. května 2022 využijeme k pouti 

do České Kamenice k našemu saletinovi P. Josefu Jarošovi. V 10:00 se 

zúčastníme mše svaté, projdeme v okolí křížovou cestu. … 

Pouť do Neratova a Klášterce nad Orlicí se uskuteční až v sobotu 18. 

června 2022. Autobus je zajištěn. Přihlášky na obě poutě hlaste osobně nebo 

na mobil č. 721 026 030. 

V mém plánování se potvrdilo, že – „člověk míní, Pán Bůh mění“, proto 

budou letos farní výlety dva – pokud bude dostatečný počet poutníků. 

Další upřesněné informace v příštím čísle. 

V. Petružálková  

FÓRUM 

Pro koho je recept na Rafaelo z minulého čísla Jakuba příliš 

složitý, tak zasílám recept na  

RAFAELO KULIČKY.  

V tomto odkazu: https://www.toprecepty.cz/recept/3338-kulicky-raffaelo/ 

je podrobné video s postupem přípravy. 

Recept: 

Suroviny 

4 bílé Delissy (2 vanilkové + 2 kokosové) 

100 g másla 

sypká smetana do kávy 

oloupané mandle 

kokos 

Delissy nastrouháme, promícháme se změklým máslem a zahustíme smetanou 

do kávy (když ji nemáme, nahradíme kokosem). Děláme kuličky, do každé 

zabalíme mandli a obalíme v kokosu. 

Doporučuji dát těsto na chvíli do ledničky. 

Dobrou chuť!      Luboš 



OHLÉDNUTÍ 

VZPOMÍNKA NA MÉ RODIČE 

Tatínek byl o tři roky mladší nežli maminka. Začal navštěvovat turnovské 

gymnázium. Byl to klouček neposeda a v jeden horký sluneční den seděl o 

hlavní přestávce na školském plotě a pozoroval pana profesora přírodopisu, 

jak s láskou sleduje rostlinky na školním záhoně. Vytáhl z kapsy velkou lupu a 

zamířil paprsek na pozadí pana profesora. Z jeho šatů začal vycházet slabý 

kouř a křik pana profesora. Tatínek, místo toho, aby se někde rychle schoval, 

zůstal sedět na plotě a smál se na celé kolo. Výsledek bylo vyloučení ze školy 

a dědečkovi dalo hodně práce ho dostat na novopackou reálku. Byla válka a 

nedostatek jídla a tatínek ve svých čtrnácti letech se zakoukal do vnadné 

divadelní subrety v novopackém divadle. Svůj obdiv vyjadřoval tím, že doma 

na statku bral máslo, tvaroh a vejce a tajně to dodával do šatny subrety. Ta se 

nikdy nedozvěděla, od koho ty dobroty jsou. Nakonec se doma všechno 

provalilo a tatínek nebyl tři dny ve škole, protože nemohl sedět a spal na břiše. 

Maminka měla čtyři měšťanky a v Praze na Žižkově jednoroční obchodní 

grémium. To už byla osmnáctiletá slečna, ještě ke všemu velmi krásná. 

Sokolové pořádali noční výlety a při jednom na Kozákov si podvrtnula kotník. 

I přiběhnul k ní patnáctiletý tatínek, vytáhl z kapsy veliký kapesník a nohu jí 

zpevnil. Když mu děkovala, rychle jí políbil a vykřikl: „Ona bude jednou mojí 

ženou“ a utekl. Maminku to pořádně rozveselilo. Bylo po válce a v okolí se 

stavěly sokolovny i jiné stavby. V Brodě byla Liebigova vápenka a cihelna 

mého strýce Josefa. Všechen stavební materiál vozily do kopců volské potahy. 

Zvířata to byla zvláštní, mohutná s bělavou srstí. Tehdy broďákům říkali 

„voláči“ a já jsem si myslela, že ten název mají pro poruchu štítné žlázy, která 

se manifestovala volem pod bradou! Maminka si vzala subvenci od státu a 

zakoupila náklaďáček, s kterým se otočila do kopců třikrát, kdežto volský 

potah jen jednou za den. Rychle půjčku splatila, vzala si novou a skončila na 

šesti autech. Postavila dřevěné garáže (můžete je vidět ve dvoře u sousedů, 

pana Brožka) a autosprávkárnu, kde pan Kocour jí dělal údržbu všech aut. 

Tuto správkárnu později získal Svazarm.  

Mezitím tatínek odmaturoval a začal v Praze studovat chemii. To už se začal 

ucházet o maminku a pod vlivem rodinných záležitostí asi tři semestry 

absolvoval na pařížské Sorboně. Protože mluvil dobře francouzsky, nedělalo 

mu studium potíž. Maminka za ním do Paříže jezdila a ráda nakupovala 

v Galerie Lafayette, která stále prodává. Měla nové, úzké, dlouhé, úpletové 

šaty a oba se procházeli v Boulonském lese za krásného počasí. Náhle přišla 

veliká bouřka a promokli na kost. Jak bouřka přišla, tak rychle zmizela a oni 



se na slunci opět usušili. Když přišli do hotelu, šaty se na mamince srazily tak, 

že je nemohla svléknout. Tatínek běžel do recepce pro nůžky a maminku ze 

šatů doslova vystříhal. 

Tatínek se stal sládkem a tenkrát jsme bydleli v nuselském pivovaře v Praze. 

Začal vařit z nového žoku chmele. Vždy pivo z tzv. nové várky nosil mamince 

na ochutnání. Byla jeho degustátor! Jednou při večeři donesl tatínek 

k ochutnání půllitr piva – co asi tomu maminka řekne? Ta se tvářila rozpačitě, 

že to pivo má divnou příchuť. Tatínek tomu nechtěl věřit, nakonec se urazil, 

praštil dveřmi a odešel. My jsme na něho čekaly, minula se půlnoc a až dvě 

hodiny nad ránem se ve dveřích objevila zhroucená postava tatínka, který 

smutným hlasem oznámil, že skutečně to pivo není dobré – v laboratoři si 

udělal analýzu, že tam jsou přiboudliny, které do piva nepatří, a proto celou 

várku vylil do kanálu! Sládkovská čest musela být zachována! 

A tak, když v televizi vidím Postřižiny, pokaždé se na ně dívám a obdivuji 

paní Vašáryovou, jak do sebe obrací půllitr piva. Velmi mi připomíná mou 

maminku. 

Bylo to krásné manželství, i když v něm byla i míra utrpení, ale všichni jsme 

se měli rádi a drželi pospolu. Někdy nemohu pochopit, jak i pro hloupost se 

lidé ihned rozvádějí. 

Tak to byla vzpomínka na mé rodiče, kterým budu do smrti vděčna za mou 

výchovu a lásku, kterou mi věnovali. 

Hezké počtení vám přeje   H. G. 

 

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! 

Úmysl papeže: Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy 

Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým výzvám 

vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby i konkrétního 

nasazení ve společnosti. 

Národní úmysl: Za katechumeny 

Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke 

Kristu a jeho církvi. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.3. 

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou 

naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 

2.3. 

Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé 

dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 

3.3. 

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde 

o život pro mne, zachrání jej 

4.3. 

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké 

slitování zahlaď moje nevěrnosti, 

5.3. 

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly 

předtím, v době vaší nevědomosti; 

6.3. 

„Je psáno: Nejen z chleba žije člověk,- Pánu, svému Bohu, se budeš 

klanět a jen jemu sloužit!,- Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!“ 

7.3. 

‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

8.3. 

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke 

mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je 

poslal.“ 

9.3. 

Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. 

10.3. 

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 

otevřeno. - váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí! 

11.3. 

Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, 

aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do 

vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do 

posledního haléře. /mysleme na očistec/ 
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12.3. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo 

vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. 

13.3. Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, smiluj se nade mnou, vyslyš 

mě! Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá. 

14.3. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. 

15.3. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude 

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

16.3. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, 

Bože věrný. 

17.3. Blaze člověku, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na 

cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil 

Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 

18.3. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte 

ustavičně¸ honoste se jeho svatým jménem, připomínejte si jeho 

zázraky a rozsudky jeho úst, divy, jež vykonal. 

19.3. "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. 

Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Po-rodí syna a dáš 

mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." 

20.3. Služebník mu však odpověděl: 'Pane, nech ho tu ještě tento rok. 

Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš 

ho pak porazit.'  

21.3. Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém 

způsobu života.  

Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘ 

22.3. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.  

Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, 

kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. 

23.3. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine 

jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno 

nestane. 

24.3. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám. 

Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. 

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. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 

bude povýšen. 

27.3. Když se někdo stal křesťanem, je to nový tvor. A všecko to 
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pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil nám 

službu, abychom hlásali toto usmíření. 

28.3. Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, 

Hospodine. 

29.3. „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi 

pronárody, vyvyšován v zemi.“ 

30.3. Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od 

sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i 

jeho Syn. 

31.3. 

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

světle. 

 

 

Svátky a slavnosti v březnu: 
2.3. Popeleční středa 

19.3. Slavnost sv. Josefa 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

 

 HOSPODIN PROMLUVIL K MOJŽÍŠOVI:  
„Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já 

Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.  

Každý měj v úctě svou matku a svého otce. 

 Dbejte na mé dny odpočinku. Já jsem Hospodin, váš Bůh.  

Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš 

Bůh.  

  Až budete obětovat Hospodinu hod oběti pokojné, obětujte jej tak, aby ve vás 

našel zalíbení.  

V den obětního hodu a v následující den se maso sní. Co by zůstalo do třetího 

dne, bude spáleno ohněm. Jestliže by se přece jedlo třetího dne, je závadné; 

Hospodin nenajde v obětníkovi zalíbení. Kdo by z něho jedl, ponese následky 

své nepravosti. 

  Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a 

nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni.  

Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná 

zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.  

  Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.  

  Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já 

jsem Hospodin.  
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  Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, 

nezůstane u tebe do rána.  

  Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš 

se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.  

  Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát 

ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě.  

  Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému 

bližnímu o život. Já jsem Hospodin.  

  Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat 

svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu.  

  Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat 

svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. 

 
S ÚSMĚVEM     

 

Pane doktore, jak dopadla moje operace? – Ale já nejsem doktor, já jsem 

svatý Petr! 

– Jste věřící? 

– Ne, jsem ateista. 

– Opravdu? 

– Jako že Bůh je nade mnou! 

Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství, telefonoval na 

faru: 

„Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam 

dát jen odkaz.“ 

„Dobře… Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18.“ 

Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 

1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach 

vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, 

není tvůj muž.)… 

 

 



FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Každý pátek postní doby bude mše svatá v kostele, před ní od 17:30 

modlitba křížové cesty. 

Biblická hodina bude každou středu kromě Popeleční středy. 

2. 3.  

Popeleční středa 

18:00 Mše sv. v kostele s udílením popelce, 

biblická hodina nebude 

3. 3. /čtvrtek/ 
8:00 Mše sv. za nová kněžská povolání 

4. 3. /pátek/ 
17:30 

18:00 

Křížová cesta 

a mše sv. v kostele 

5. 3.  11:00 Příprava na biřmování 

12. 3. /sodota/ 18:00 Bzí – mše sv. za ochranu lidského života 

13. 3. /neděle/  Sbírka na podporu setkání mládeže 

17. 3. /čtvrtek/ 17:00 Vernisáž výstavy „PĚT HVĚZD NA POUŠTI“  

v Městské galerii Vl. Rady 

19. 3. /sobota/ 

Svátek sv. Josefa 

9:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

25. 3. /pátek/ 
Slavnost 

Zvěstování Páně 

 

18:00 

Křížová cesta nebude 

Mše sv. bude v kostele 

26. 3. /sobota/ 8:30-15:30 Farní duchovní obnova 



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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz

