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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

naší farnost čeká významná událost. Jaká? Jeden z nejvýznamnějších dnů - 
budeme mít pět nových chodících svatostánků. I tyto budou určitě potřebovat 

pravidelnou údržbu a popřípadě za nějakou dobu pořádnou opravu. Ta ale 

nevyžaduje finanční prostředky, ale osobní příklady nás všech. Což zavazuje 

celou farnost. Mysleme na ně v modlitbě a radujme se s nimi. 

P. Jan, Pepa a Lenka 

 

CESTY VÍRY 

Porta fidei – pokračování 

14. Rok víry bude též dobrou příležitostí k intenzivnějšímu svědectví 

milosrdné lásky. Jak nám připomíná svatý Pavel: „Nyní trvá víra, naděje a 

láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska“ (1 Kor 13, 13). Ještě silnějšími 
slovy, jež pro křesťany znamenala vždy veliký závazek, mluví svatý Jakub: 

„Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může 

ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a 
budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‚Tak s Pánem 

Bohem! Zahřejte se a najezte se‘ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co 

je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je 
sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: ‚Ty máš víru a já mám skutky. 

Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu 

dokázat svou víru“ (Jak 2, 14–18). 

 

Víra bez lásky nevydává žádné ovoce, zatímco láska bez víry je pouhým 

sentimentem, trvale vydaným napospas pochybám. Víra a láska se navzájem 

potřebují tak, že jedna dovoluje druhé, aby se realizovala svým vlastním 
způsobem. Mnozí křesťané zasvěcují s láskou svůj život lidem osamoceným, 

stojícím na okraji či vyčleňovaným, a věnují se jim jako těm, kdo především 

vyžadují naši pozornost a jimž je nejvíce zapotřebí naší pomoci, neboť právě v 

nich se zrcadlí tvář samotného Krista. S pomocí víry můžeme zahlédnout tvář 
zmrtvýchvstalého Krista v těch, kdo vyžadují naši lásku. „Cokoli jste udělali 



pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 

25, 40). Jsou to varovná slova, na něž nesmíme nikdy zapomenout, a zároveň 
je to trvalá výzva, abychom se odvděčili za lásku, s níž o nás Pán pečuje. Víra 

nás uschopňuje, abychom Krista poznali, a jeho láska nás vybízí, abychom mu 

sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě životem. Posilněni 

vírou tedy s nadějí upřeme svůj zrak na své působení ve světě a přitom 
očekávejme „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov 

spravedlnost“ (2 Petr 3, 13; srov. Zj 21, 1). 

PASTORACE 

Homilie biskupa Pavla Posáda z 15. června 2007 o 

Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně v katedrále sv. Štěpána v 

Litoměřicích 

 

Milovaní, sestry a bratři, milé děti, 

 

můžeme říci, že církev je velmi štědrá ke každému z nás, protože nám stále 
dává zakoušet nové události – slavnosti, veliká tajemství. Dnes prožíváme 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a my se chceme chvíli zastavit nad tím, 

co jsme právě slyšeli. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, 
který nám byl dán. Boží láska je nám vylita do srdce. Kristus přece v ten čas, 

kdy jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Pavel v listě Římanům říká: 

„Sotva kdo položí život za spravedlivého“, možná za dobrého se ještě někdo 

umřít odhodlá, ale Bůh nám dokazuje svou lásku tím, že Kristus za nás umřel, 
když jsme ještě byli hříšníky. To máme dnes objevit, to se nás má dnes 

dotknout, tato veliká hloubka pravé lásky. 

 

My lidé často přicházíme k Bohu a snažíme se ho přesvědčit, že přece máme 

hodně zásluh, že jsme jakžtakž dokonalí, že přece Bůh na nás může najít 

mnoho dobrého a ta dnešní slavnost ta nás vede k tomu, abychom si 

uvědomili, že Bůh zemřel za hříšníky, za každého z nás. Tím nám Bůh 
dokazuje svou velikou lásku a to je to co se nás má dotknout. Úcta k tomuto 

milujícímu srdci Pána Ježíše, je úcta hluboce zakořeněná v křesťanském lidu. 

V biblické řeči srdce označuje nejenom to fyzické srdce, ale něco mnohem 
víc. Centrum a střed lidské osoby, nebo Božské osoby. Sídlo všech citů a 



všech úmyslů. Když uctíváme Božské Srdce Ježíšovo, tak se klaníme lásce – 

Bohu Kristu. Klaníme se jeho vůli, kdy on nesmírně touží po tom, aby se 
všichni spasili. A jeho nekonečnému milosrdenství se odevzdali. 

 

Víte, vždycky mě tak trochu překvapí a jeho to moje zkušenost, když se 

setkávám s lidmi, kteří se nějak tak nerozumně chlubí tím, že jsou nevěřící. I 
dnes jsem takového člověka potkal a hovořil jsem s ním. „Víte moje manželka 

ta je věřící, ta chodí do kostela a modlí se, ale já ne. Ano, já jsem v mládí 

ministroval, chodil jsem do kostela… to už je dávno.“ A já jsem mu říkal: „To 
je obrovská škoda, protože to, že jste opustil Boha, znamená, že jste opustil 

pramen života, pramen radosti.“ A to jsou slova dnešního evangelia. V nebi je 

obrovská radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí. Pán Ježíš si troufá říct: 
„Větší než nad 99 spravedlivými, kteří to obrácení nepotřebují. 

 

Veliká láska Boží je to, co dnes máme kontemplovat. To co se nás má 

překvapit, zaskočit, obrátit. Tak Bůh mě nemiluje, protože jsem dobrý, protože 
jsem splnil nějaká kritéria. Jeho láska je láska milosrdná, to znamená 

nezasloužená. Terezie od Dítěte Ježíše říká, abychom pochopili, jaká je Boží 

láska k nám, pak se musíme podívat na lásku maminky k malému dítěti, k 
nemluvněti. Ona – maminka – mu všechno dává, úplně všechno. A to dítě si to 

vůbec ničím, naprosto ničím nemůže zasloužit. 

 

Je to milostná láska. Láska, která nemá žádný důvod. A takovouto láskou nás 

všechny miluje Bůh. Vzdávat úctu Srdci Ježíšovu, a to je to, co dnes chceme 

dělat, po celý den a zvláště touto eucharistií, znamená adorovat ono Srdce, 

které nás milovalo do krajnosti – pošetilou láskou. Bylo probodeno kopím a z 
výšin kříže vylilo krev a vodu – nevyčerpatelný pramen nového života. 

Nevyčerpatelný pramen lásky. 

 

Bratři a sestry, kéž si to dnes prožijeme, kéž se nás to dnes nějak dotkne, tato 

láska. „Hle, beránek Boží.“ Hle ten, který z lásky k nám přišel na tento svět. Z 

lásky k nám při Poslední večeři nám daroval své tělo a svou krev. A na kříži, 

jak jsme slyšeli, nechal vytrysknout těm pramenům nového života. 

 

 



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

MODLITEBNÍ CESTA PĚŠKY S KŘÍŽEM NA ZÁDECH 

Z HORY KŘÍŽŮ V LITVĚ DO GUADALUPE V MEXIKU 

19. května 2013 k oslavám Roku víry se vydala na pouť skupina asi třiceti 

litevských poutníků z litevské Hory křížů do Guadalupe v Mexiku. Poutníci 
budou cestovat pěšky asi 4900 km a 31. října dosáhnou Guadalupe. Během 

pouti se modlí k Bohu za naše hříchy, katolickou církev, rodiny, mládež a mír 

a klid po celém světě. 

Tato akce je prováděna se souhlasem našeho biskupa. 

Jejich cesta vede z Litvy přes Polsko, Čechy, Německo, Švýcarsko, Francii, 

Španělsko, Portugalsko až do Mexika. 

V naší farnosti pánují být 26. 6. 2013 v 13:30 hodin.  

Požádali nás, abychom je přijali na oběd a poskytli jim skromné jídlo. 

/Poprosili o chléb a horký čaj./ 

Již napřed nám srdečně děkují a vybízí nás, abychom se k nim připojili 

modlitbou a obětí, abychom nesli pěšky kříž přes území naší farnosti. 

 

Myslím si, že je to příležitost k setkání a ke sdílení stejné víry při obědě a 

popřípadě i na cestě. A jistě také máme každý za co prosit a za co Pánu 
děkovat. 

Dejte mi, prosím, vědět, kdo by mi mohl pomoci při přípravě oběda – asi by 

nebylo dobré pouze nakrájet chleba. 

A kdo by chtěl jít spolu s nimi a s P. Janem kousek cesty po území naší 

farnosti, ať se hlásí P. Janovi.  

         Lenka 

 

 

 

 



EKONOMIKA 

OBNOVA FARNÍ KUCHYNĚ 

Kuchyň, kterou v přízemí na faře v Železném Brodě nechal nově 

zařídit P. Jaroslav Borucki, již po pár letech užívání potřebovala 

obnovu. Pracovní deska byla částečně rozmáčena, ve zdi prosakovalo 
vodovodní potrubí a lednička již byla nefunkční. Také při vaření ve velkém / 

na pouti / nestačil jeden sporák.  

Veškeré práce, spotřebiče a materiál stály 17 000,- Kč. 

Podrobný rozpis: 

Lednička  8 200,- Kč 

Obklady  360,- Kč 

Ostatní materiál  500,- Kč 

Zednické práce  zdarma 

Instalatérské práce 

/včetně obnovy druhého WC/ 7 942,- Kč 

Druhý sporák /použitý/  zdarma  

Pokud chcete přispět, obraťte se na Lenku Pešatovou. 

P. Jan 

   

UPOZORŇUJEME 

 

 

Pořad bohoslužeb bude podle pravidelného rozpisu. 

Ostatní plánované akce jsou pro lepší orientaci srovnané v tabulce v odstavci 

nazvaném  KALENDÁŘ . 

 

 



PŘEJEME 

 

 

V červnu oslaví svá životní jubilea:   Veronika Havlinová - 35 let 

Lenka Pešatová - 45 let 
Filip Hašek 

Josef Duňka 

AťkaPetružálková 

Otec Jan 
Bratr Jaroslaw 

 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky, pokoje a 
zdraví. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

 

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČKA - ČESKÝ RÁJ: 

 

Srdečně zveme na přednášku a besedu 

s Prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc., kterého jsme opět po roce získali na 

přednášku a besedu na téma: 

„ZÁZRAKY A VĚDA“ 

Středa 19. června 2013, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské v Železném Brodě.  

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., * 1946 v Benešově. Vystudoval Matematicko-
fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Meteorologie a 

klimatologie. 

Působí od r. 1970 jako vysokoškolský profesor na Matematicko-fyzikální 

fakultě Univerzity Karlovy, od r. 1991 jako docent, od r. 1997 jako profesor. 



V letech 1997-2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity 

Karlovy, byl také prorektorem pro studijní záležitosti UK. V současné době je 
místopředseda Rady vysokých škol.  

Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii, kde od r. 1996 působí ve 

funkci 1. viceprezidenta., aktivně se podílí na vydávání časopisu Universum. 

V Občanské sdružení “Ochrana kvality ovzduší”, vydávající časopis Ochrana 
ovzduší je rovněž v redakční radě.  

Bylo by škoda nevyužít příležitost jeho návštěvy u nás a nevyslechnout si jeho 

přednášku. Přijďte jako obvykle v bohatém počtu, je co se dozvědět v 
následné besedě s ním se zeptat třeba i na jiné téma, které Vás zajímá. A to 

všechno ještě v příjemnou prostředí auly sklářské školy. 

Těšíme se na Vás. 

Martin Tomešek 

 

 

FARNÍ TÁBOR 2013 

9. - 25. 8. 2013 

 

Srdečně zveme děti na tábor, který se bude opět konat na faře v Osečné. 

Jako obvykle pojedeme na místo auty.  

Sraz bude v pondělí 19. srpna v 10.00 na faře v Železném Brodě. 

Návrat bude tamtéž v neděli kolem 16.00.  

Cena tábora je 1300,- Kč.  

  

O přihlášku si řekněte mě, Lence Pešatové, pokud jsem vám ji ještě nedala. 

Vyplněnou ji, prosím, odevzdejte do 20. června zároveň s penězi mě nebo 

Kačce Lédlové.  

Celý tým se už na děti moc těší! 

  

 



FÓRUM 

 

 

„Kdes chodila dnešní noci? Sbírat bejlí na nemoci. Kdopak s tebou chodil, kdo 

tě lesem vodil? Nejmilejší přítel, sám svatý Jan Křtitel.“ 

(Sv. Jan Křtitel má svátek 24.6.) 

 

INFORMACE K POZNÁVACÍMU ZÁJEZDU DO POLSKA. 

Odjezd v sobotu 22. 6. 2013 v 7:00 h. z autobusového nádraží v Železném 

Brodě, zastaví v Držkově v 7:10 h. Jízdné 220,- Kč bude vybíráno v autobuse.  

Vstupné v polské měně v klášteře 13 zlotých (vyměníme za koruny za 
hranicemi). Vstup do parku miniatur bude uhrazeno díky sponzorovi. Jídlo 

zajištěno není, u kláštera je restaurace.  

  V. Petružálková – mobil:721 026 030 

 

Víte, že 

v roce 1823 nejrychlejším dopravním prostředkem spojujícím Prahu s Vídní se 

staly nové kočárové poštovní expresy (EILPOSTWAGEN).  
Přepravovaly 8 cestujících, trasu projely za 23 hodin. 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

Krásná – pouť 2013 

Opět jsem tam byla a prodávala výrobky Sdružení. Připravily jsme s mamkou 

nádobu na pletené figurky, křížaly a další věci, hodně jsem toho prodala. Jak 

řekla mamka, nejdůležitější akcí na pouti je mše svatá. A byla slavnější, 4 
kněží včetně hlavního pátera Michala Podzimka.  



Lidí byl plný kostel, i když byla zima. Sbor pod vedením pí. Věry Hlubůčkové 

moc hezky zpíval a kostel byl jako vždycky krásně vyzdoben. Venku se pořád 
něco dělo, pohádky, koně, koncerty, stánky se spoustou dobrot.  

Občerstvení u sv. Josefa nebylo za studánkou, protože tam byl ještě sníh. 

Pleštilovi vyklidili farní garáž a tam pod střechou měli plno jídla, výborný 

bigos patera Jana i svařák. Taky jsem pomohla, s paní Haškovou a mamkou 
jsem pekla koláčky. Venku griloval pan Pleštil klobásy. Na faře v teple měli 

polévky a další dobroty. Celý den bylo hezky a lidi pořád chodili. František 

pro nás přijel pozdě odpoledne a stihla jsem večerní první májovou pobožnost 
v Brodě. Byl to opět krásný den.  

         Aťka 

 

Pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Poušti 

I přes nepřízeň počasí se pouť vydařila, bylo hodně poutníků. Poprvé byli 

organizátoři oblečení do krojů, které dodaly pouti nezapomenutelný 
zážitek/alespoň pro mě byl nezapomenutelný/. 

Patřičná 

 

 

 

Byla jsem k mému nemalému údivu oslovena napsat pár řádek o letošní pouti 

ke Svatému Janu Nepomuckému na kostelíčku na Poušti. 

Každoročně a celoročně vždy s vděčností obdivuji zápal všech na přípravách 

zúčastněných lidí, jejich úctu a odpovědnost ke kulturnímu dědictví i obětavou 

a nezištnou činnost pro Slávu Boží. Nechala jsem se strhnout a letos se také 
navlékla do kroje, který jsme v poslední chvíli sehnali i pro dcerku, za což 

moc děkuji, protože pocity vzájemného sdílení přispěly k oživení ducha i v 

této oblasti 

Prohlédli jsme si nakonec pěknou sbírku krojů nejen z Čech, Moravy a 

Slovenska, ale i kroj řecký, v němž zvládl provést premiéru své Kostelníčkové 

krojované mše B. Lédl. Ač jsme mysleli, že její takty a doby v životě 

nespočítáme, nakonec jsme se ji jakžtakž naučili a zpívali ji s radostí. Má 
maminka, pro kterou už pouť začíná být tradičním každoročním zážitkem, 

byla krásná melodická mše pana Lédla prožitkem až dojemným. Velmi se jí 



líbilo spojení moderny s melodickými prvky a velmi krásné citlivé provedení 

zvláště flétny. Pane Lédle, děkujeme! 

Dále nás velmi potěšila přítomnost bosenského františkánského patera Mária, 

který celebroval mši následující neděli a tak krásně se naučil česky. Maminka 

s ním na pouti pohovořila o dříve navštívených místech s již nežijícími rodiči 

a zavzpomínala si. Potěšilo nás tradičně i množství lahůdek i drobností k 
nákupu dárečků. I za počasí jsme vděčni! Neutuchající sílu, nadšení a 

požehnání všem zúčastněným na mnohá léta! Sláva Bohu za vše! 

N. B. 

 

Kněžské svěcení v Debowci 

V sobotu 18.5. jsme mohli být účastni radostné události, a to kněžského 

svěcení mělnického rodáka Josefa Jaroše. Vyjížděli jsme autem z Železného 
Brodu v plném šestičlenném obsazení s duchovními průvodci i řidiči v jednom 

- P. Janem a bratrem Jaroslawem Stupkiewiczem. Prvním cílem naší cesty 

bylo rodiště P. Jana, kam jsme dorazili za 10h. jízdy. Zde jsme s rodiči a 

dalšími příbuznými našeho otce strávili společný večer. Ráno jsme si ještě 
prohlédli místní kostel a vyrazili směr Debowiec, což je centrum Misionářů 

Matky Boží z La Salette v Polsku. Tady, v malé vesničce, v krásné basilice 

Matky Boží bylo vše přichystáno na slavnostní okamžik kněžského (a také 
jáhenského) svěcení. Josef, jako první český saletin, zde přijal svátost kněžství 

spolu s dalšími 4 mladými spolubratry. Další 2 mladí polští seminaristé přijali 

svěcení jáhenské. Slavnostní mše sv. s odevzdáním života v kněžské i 
jáhenské službě pro nás pro všechny byla opravdu hlubokým zážitkem i nadějí 

do budoucna. Doufáme a těšíme se, že o. Josef někdy posílí komunitu saletinů 

v Čechách, v některé z našich farností. 

Po této slavnostní události jsme (po obědě) slavili s Josefovou rodinou jeho 
životní krok a rozhodnutí, které jistě nebude lehko uskutečnitelné. Proto 

vyprošujme našemu novoknězi i nadále všechny potřebné dary Ducha sv., 

zvlášť moudrost a trvalou odhodlanost sloužit Bohu ve svém povolání celým 
srdcem... 

Na zpáteční cestě jsme zavítali do starobylého Krakowa, a pak už noční jízdou 

zpět k domovu. Tato pouť pro nás byla opět posílením i povzbuzením. Díky P. 

Janovi, Jaroslawovi i ostatním báječným spolucestujícím a především chvála 
Bohu! 

Veronika Havlinová 



HISTORICKÉ OKÉNKO 

 

 I TOTO JE ČÁST HISTORIE FARNOSTI. 
 

Ve svém „archivu“ jsem objevil tento záznam: 

 

L é t a   P á n ě   1948 
 

ve svátek svatých apoštolů Petra a Pavla, byla napsána tato listina, kterou vám 

pro paměť zaznamenáváme, 

že v měsících květnu a červnu jsme ku cti Boží i k chvále patrona země České 
Svatého Jana Nepomuckého, opravili důkladně tuto kapli. 

 

Nezapomeňte a vzpomeňte v modlitbách na: 
 

Zakladatele a udržovatele do roku 1945 rod DesfoursWalderode. 

 

Nynějšího duchovního správce farnosti železnobrodské Důstojného pána 
Karla Červinku, z jehož popudu se oprava provádí za příspěvků ministerstva 

školství a osvěty, zemského národního výboru, pod dohledem Státního 

památkového úřadu a věřících. 
 

Architekta a stavitele Otto Reslera ze Železného Brodu čp. 469, který stavební 

práce řídil a mnohé cesty do Prahy k úřadům pro uskutečnění vykonal. 
 

Zedníků: Dobroslava Hlubůčka z Louček a Františka Kujana ze Bzí. 

Dělníků: Jáchyma Víta a Chvaliny. 

 
Mistra pokrývačského Bohuslava Lubase ze Železného Brodu. 

 

Tesaře Josefa Vajse z Louček. 
 

Malířů Josefa Žídka a Augustína Tepra ze Železného Brodu a Jáchyma Žídka 

 

Klempíře Miloslava Hlubučka ze Železného Brodu. 

 



A milovníka této svatyně Františka Hořeního, rolníka z Brodce, který všechen 

materiál přivozil, svatému Janu děkuje, že mu role hlídá. 
 

Opravili jsme též domek blíže kaple pro strážce určený. Tento je nyní 

neobydlen. Poslední bdělý opatrovník Boh. Matura odešel s mnoha jinými 

občany do pohraničí „Krásného lesa.“ 
 

Tolik tedy krátká zpráva, vlastně pamětní zápis. Tato oprava vzala brzy za své, 

přičiněním tehdejšího vedení internátu Technoskla, kdy byla rozbita okna a 
začala devastace kostelíka, která trvala až do roku 1990. 

Domek učený pro strážce byl zbourán a nedostatkový materiál pro stavebníky, 

přední funkcionáře MNV rozebrán na stavbu jejich domů. 
 

V.H. 

 

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! 

 

 ČERVEN 

Všeobecný: Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a 
vzájemné úcty. 

 



Misijní: Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská 

společenství účinně podporovat novou evangelizaci. 
 

Úmysl našich biskupů: Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i 

za nepříznivých okolností. 

Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným 
veršem z Bible 

1.6.  
sv. Justin 1. čt: Sir 51,17-

28 

Žalm: Žl 19 

Ev: Mk 11,27-33 

K Nebi jsem vztáhl ruce 

a želel jsem hříchů 

spáchaných z neznalosti. 

2.6. 
9. neděle 
v 
mezidobí 

sv. Marcelin a 

Petr 

1. čt: 1Kral 8,41-

43 

Žalm: Žl 

117(116) 

2. čt: Gal 1,1-2.6-

10 

Ev: Lk 7,1-10 

Vyslyš, Hospodine i 

cizince; jestliže přijde 

prosit do tohoto domu, 

vyslyš ho v nebi, 

3.6.  
sv. Karel 

Lwanga a 
druhové 

1. čt: Tob 

1,3;2,1a-8 

Žalm: Žl 112 

Ev: Mk 12,1-12 

V stanovený čas poslal k 

vinařům služebníka, aby 

od nich vybral podíl z 

výnosu vinice. 

4.6.  
sv. František 

Caracciolo 

1. čt: Tob 2,9-14 

Žalm: Žl 112 

Ev: Mk 12,13-17 

„Co je císařovo, 

odevzdejte císaři, a co je 

Boží, Bohu.“ 

5.6.  
sv. Bonifác 1. čt: Tob 3,1-17a 

Žalm: Žl 25 

Ev: Mk 12,18-27 

Před Boží vznešeností 

byla současně vyslyšena 

modlitba obou. Byl 

poslán anděl Rafael, aby 

oba uzdravil:... 
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6.6.  
sv. Norbert 1. čt: Tob 6,10-

;7,1-9a 

Žalm: Žl 128 

Ev: Mk 12,28b-

34 

‚Slyš, Izraeli, Hospodin, 

Bůh náš, jest jediný pán; 

7.6.  
sv. Robert 

Slavnost 

Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova 

1. čt: Ez 34,11-16 

Žalm: Žl 23(22) 

2. čt: Řim 5,5-11 

Ev: Lk 15,3-7 

Právě tak bude v nebi 

větší radost nad jedním 

hříšníkem, který se 

obrátí,... 

8.6.  
sv. Medard 
Památka 

Neposkvrněného 

srdce Panny 
Marie 

1. čt: Iz 61,9-11 

Žalm: 1Sam 2,1-

8 

2. čt: Řim 5,5-11 

Ev: Lk 2,41-51 

Boží láska je nám vylita 

do srdce skrze Ducha 

svatého, který nám byl 

dán. 

9.6. 
10. 
neděle v 
mezidobí 

sv. Efrém 
Syrský 

1. čt: 1Kral 

17,17-24 

Žalm: Žl 30(29) 

2. čt: Gal 1,11-19 

Ev: Lk 7,11-17 

"Pohleď, tvůj syn je živ!" 

10.6.  
sv. Maxim 1. čt: 2Kor 1,1-7 

Žalm: Žl 34 

Ev: Mt 5,1-12 

Blaze milosrdným, neboť 

oni dojdou milosrdenství. 

11.6.  
sv. Barnabáš 1. čt: Sk 11,21-

;13,1-3 

Žalm: Žl 98, 

Ev: Mt 10,7-13 

Zadarmo jste dostali, 

zadarmo dávejte. 

12.6.  
sv. Jan z 
Fakunda 

1. čt: 2Kor 3,4-11 

Žalm: Žl 99 

Ev: Mt 5,17-19 

...důvěřujeme v Boha 

skrze Krista. 
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13.6.  
sv. Antonín z 

Padovy 

1. čt: 2Kor 3,15-

4,1-6 

Žalm: Žl 85 

Ev: Mt 5,20-26 

...nech svůj dar před 

oltářem a jdi se nejprve 

smířit se svým bratrem; 

14.6.  
sv. Anastáz 1. čt: 2Kor 4,7-15 

Žalm: Žl 116B 

Ev: Mt 5,27-32 

Stále nosíme na sobě 

znamení Ježíšovy smrti, 

aby i život Ježíšův byl na 

nás zjeven. 

15.6.  
sv. Vít 1. čt: 2Kor 5,14-

21 

Žalm: Žl 103 

Ev: Mt 5,33-37 

Za všechny zemřel proto, 

aby ti, kteří jsou naživu, 

nežili už sami sobě, 

16.6. 
11. 
neděle v 
mezidobí 

sv. Benon 

(Zbyněk) 

1. čt: 2Sam 12,7-

10.13 

Žalm: Žl 32(31) 

2. čt: Gal 2,16-21 

Ev: Lk 7,36-8,3 

"Jen mluv, Mistře!" 

17.6.  
sv. Řehoř 

Barbarigo 

1. čt: 2Kor 6,1-10 

Žalm: Žl 98 

Ev: Mt 5,38-42 

Já však vám pravím, 

abyste se zlým nejednali 

jako on s vámi; 

18.6.  
sv. Marina 1. čt: 2Kor 8,1-9 

Žalm: Žl 146 

Ev: Mt 5,43-48 

Budete-li milovat ty, kdo 

milují vás, jaká vás čeká 

odměna? 

19.6.  
sv. Jan 
Nepomuk 

Neumann 

1. čt: 2Kor 9,6-11 

Žalm: Žl 112 

Ev: Mt 6,1-18 

Bůh má moc zahrnout 

vás všemi dary své 

milosti, abyste vždycky 

měli dostatek všeho, co 

potřebujete. 
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20.6.  
sv. Silverius 1. čt: 2Kor 11,1-

11 

Žalm: Žl 111 

Ev: Mt 6,7-15 

Neboť jestliže odpustíte 

lidem jejich přestoupení, 

i vám odpustí váš 

nebeský Otec; 

21.6.  
sv. Alois 
Gonzaga 

1. čt: 2Kor 11,18-

30 

Žalm: Žl 34 

Ev: Mt 6,19-23 

Je-li tedy tvé oko čisté, 

celé tvé tělo bude mít 

světlo. 

22.6.  
sv. Jan Fisher a 

Tomáš More 

1. čt: 2Kor 12,1-

10 

Žalm: Žl 34 

Ev: Mt 6,24-34 

Kdo z vás může o 

jedinou píď prodloužit 

svůj život, bude-li se 

znepokojovat? 

23.6. 
12. 
neděle v 
mezidobí 

sv. Josef Cafasso 1. čt: Zach 12,10-

11 

Žalm: Žl 63 (62) 

2. čt: Gal 3,26-29 

Ev: Lk 9,18-24 

"A za koho mě pokládáte 

vy?" 

24.6.  
Slavnost 

Narození sv. 

Jana Křtitele 

1. čt: Iz 49,1-6 

Žalm: Žl 139 

2. čt: Sk 13,22-26 

Ev: Lk 1,57-

66.80 

Ale po mně přijde ten, 

kterému nejsem hoden 

zout opánky z nohou.' 

25.6.  
sv. Vilém, ct. 

Ivan 

1. čt: Gn 13,2-18 

Žalm: Žl 15 

Ev: Mt 7,6.12-14 

Každý, kdo prosí, 

dostává, a kdo hledá, 

nalézá, a kdo tluče, tomu 

bude otevřeno. 

26.6.  
sv. Jan a Pavel 1. čt: Gn 15,1-18 

Žalm: Žl 105 

Ev: Mt 7,15-20 

A tak je poznáte po jejich 

ovoci. 
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27.6.  
sv. Cyril 

Alexandrijský 

1. čt: Gn 16,1-16 

Žalm: Žl 106 

Ev: Mt 7,21-29 

Každý, kdo slyší tato má 

slova a plní je, bude 

podoben rozvážnému 

muži, který postavil svůj 

dům na skále. 

28.6.  
sv. Irenej 

(Lubomír) 

1. čt: Gn 17,1-22 

Žalm: Žl 128 

Ev: Mt 8,1-4 

„Pane, chceš-li, můžeš 

mě očistit.“ 

29.6.  
Slavnost sv. 

Petra a Pavla 

1. čt: Sk 12,1-11 

Žalm: Žl 34(33) 

2. čt: 2Tim 4,6-18 

Ev: Mt 16,13-19 

Dobrý boj jsem bojoval, 

svůj běh jsem skončil, 

víru jsem uchoval. 

30.6. 
13. 
neděle v 
mezidobí 

sv. 

prvomučedníci 

římští 

1. čt: 1Kral 

19,16-21 

Žalm: Žl 16(15) 

2. čt: Gal 5,1.13-

18 

Ev: Lk 9,51-62 

Jiného zase vybídl: "Pojď 

za mnou!" 

 

 

 

Co se zbylým kouskem místa? … Jistě patří poděkování všem, kdo do Jakuba 

přispěli svými články a zprávami. 

 

A ještě něco pro zasmání: 

  Loď se potápí. Kapitán přijde k cestujícím: 

„Kdo z vás se umí modlit? 
„Já,“ hrdě se ozve jeden z cestujících. 

„To je dobře, protože nám chybí jeden záchranný kruh.“ 
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KALENDÁŘ 

 

Středa 5. 6. po mši sv. Biblická hodina 

fara v Žel.Brodě 

Středa 12. 6. 13:30 h. Mše svatá na zakončení školního roku 

kostel sv. Jakuba v Žel. Brodě 

Sobota 15. 6. 14:00 h. Svátost smíření pro prvokomunikanty a 

jejich rodiny 

kostel sv. Jakuba v Žel. Brodě 

Neděle 16. 6.  8:30 h. První svaté přijímání 

kostel sv. Jakuba v Žel. Brodě 

Neděle 16. 6. 11:00 h. Poutní mše svatá v Loučkách 

Neděle 16. 6.  Sbírka na bohoslovce 

Středa 19. 6. 18:15 h. Přednáška ČKA 

aula Sklářské školy 

Sobota 22. 6. 7:00 h. Zájezd do Krzeszova 

v z autobus. nádraží v Žel. Brodě 

Středa  26. 6. po mši sv. Biblická hodina 

fara v Žel.Brodě 

Středa 26. 6. 13:30 h. Poutníci z Litvy 

fara v Žel.Brodě 

 

Významné svátky 

Pátek  7. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Sobota  8. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

Pondělí  24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

Sobota  29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla  



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        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. Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 483 389 223, 731 479 031 

e-mail: farabrod@volny.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.saletini.cz 


