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EDITORIAL 

Červen je měsícem, který je zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pro mne 

je tento měsíc spojen s některými důležitými událostmi mého života. Nejen to, 

že jsem se v tomto měsíci narodil a že v tomto měsíci prožívám i svátek, ale 

především, že jsem právě 9. 6. 1974 přijal poprvé Pána Ježíše ve svatém 

přijímání. Tehdy jsem ještě moc nechápal, jaký velký dar jsem dostal. Ale teď 

můžu tímto darem sloužit i jiným. Velmi bych si přál, aby to setkání s osobou 

Ježíše pod způsobou chleba a vína bylo i pro ostatní důležitou událostí, a to co 

nejčastěji. Přeji vám všem, aby tato Nejsvětější Svátost i vám dávala sílu 

v překonávání různých potíží, těžkostí, nemoci… Kéž se radujete z toho, že 

Ježíš je s námi a u nás, jak to sám řekl „ až do skonání světa.“ 

P. Jan   

PASTORACE 

SPOJENÍ S EUCHARISTIÍ - Homilie P. Leszka Smoliňského 

Boží Tělo poukazuje na Eucharistii jako na hostinu a trvalou přítomnost Ježíše 

v Nejsvětější Svátosti. Pro první křesťany eucharistická hostina byla velkou 

událostí celého společenství křesťanů. Vzájemně se povzbuzovali k přijímání 

Nejsvětější Svátosti slovy: „Pojďme pro život, pojďme pro moc, pojďme pro 

lásku, pojďme pro svatost!“ Svaté přijímání – „communio“ nás spojuje 

s Kristem a zároveň s bratry a sestrami. 

Dar Eucharistie je odevzdáním se Pána Ježíše, který „si nás zamiloval“. Díky 

této přítomnosti se naplňuje slib, že zůstane s námi až do skonání světa. Pán 

Ježíš s námi zůstal pod způsobou chleba a vína. Eucharistie je také srdcem 

fatimského poselství. Anděl přinesl kalich a Hostii ze strany, kde se nacházel 

kostel a řekl: „Vezměte a jezte Tělo a Krev Ježíše Krista ukrutně zneuctěné 

nevděčnými lidmi. Napravujte přestupky a utěšujte Boha.“ Tímto způsobem 

chtěl ukázat, že skutečné Tělo a skutečná Krev Spasitele jsou v každém 

katolickém chrámě. V kostele a nikoliv v divech máme hledat to, co ve vidění 

dostaly děti – spojení s Bohem skrze Eucharistii. Posel z nebe nám chce 

ukázat, že i my můžeme zakusit eucharistický zážitek – spojení, sjednocení 



s Bohem, který prožily děti František, Jacinta a Lucie. Na způsobu naší účasti 

na Eucharistii závisí kvalita našich vztahů nejen k Bohu, ale také k našim 

bližním. Mnohdy se stává, že se mše svaté účastníme jen svou povrchní 

přítomností, kdy se zabýváme mnoha jinými věcmi, a možná bereme Ježíše 

v Eucharistii jen jako viditelnou věc. Věc důležitou, ale ne jako Osobu. Je 

svatou věcí, kouskem chleba, který požíváme a zároveň zapomínáme, že jsme 

se setkali se skutečným živým Ježíšem. Necháváme si našimi všedními 

starostmi překrýt toto důležité setkání. Podobně je to mnohdy i při setkání 

s ostatními lidmi. A někdy je považujeme za prostředky, kterými si 

obstaráváme náš dobrý pocit. Setkáváme se tak ne s člověkem, ale s věcí, 

která slouží k tomu, abychom se dobře cítili. Taková účast na mši svaté nám 

přináší komfort splnění povinnosti a naši bližní jsou námi využíváni jako 

nástroje, které slouží k získání naší spokojenosti. 

Abychom dobře prožili Eucharistii jako setkání s Osobou Ježíše, nám může 

pomoci mystická zkušenost blahoslavené Marie Kandidy od Eucharistie (1884 

– 1949) bosé karmelitky z Ragusy na Sicílii. Ve svém díle o Nejsvětější 

Svátosti píše, že poznala Ježíše – Hostii velmi pozdě: „Bylo mi kolem 18ti, 

když jsem něco pochopila z toho tajemství. Jednou jsem se zpozdila na mši 

svatou a nemohla jsem přijmout svaté přijímání – communio, protože kostel 

byl již zavřený. Chtěla jsem se vrátit, ale nějaká ubohá žena mi řekla: „Proč 

nevejdete do sakristie, abyste alespoň krátce navštívila Pána?“ Tato slova a 

také příklad mojí starší sestry mi připomněly, že Ježíš je přítomen ve 

svatostánku.“ 

Když se účastním Eucharistie, měl bych cítit, že patřím do církve, že jsem 

členem Božího lidu, že patřím do Těla Páně, kterým je církev, že patřím Ježíši 

Kristu. Nikdy plně nepochopíme tuto hodnotu, toto bohatství. Mělo by nás to 

přimět k tomu, abychom často a s úctou přijímali Tělo Páně a takto se stávali 

chlebem pro druhé. Prosme Krista, aby tato Nejsvětější Svátost oltářní mohla i 

nadále udržovat v církvi Jeho živou přítomnost. Prosme také, aby ve všech 

společenstvích byla láska a jednota podle toho, po čem touží náš nebeský 

Otec. 

Dovětek – Dějiny vzniku Slavnosti Božího Těla 



Iniciátorkou ustanovení Slavnosti Těla a Krve Páně byla sv. Juliana z 

Cormillon (1193 – 1258). Roku 1245 měla vidění, ve kterých Kristus žádal o 

ustanovení zvláštního svátku ke cti Nejsvětější Svátosti. Pán Ježíš dokonce 

určil den Slavnosti Božího Těla – čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice. Roku 

1246 byl první eucharistický průvod. A r. 1264 slavnost Božího Těla uvedl do 

Říma papež Urban IV. 

přeložil P. Jan        

LITURGICKÉ OKÉNKO 

 

Catalina Rivas, Eucharistie znovu objevená. 

pokračování 

 Nadešel okamžik Svatého přijímání. Opět jsem si uvědomila 

přítomnost všech kněží vedle celebranta. Když arcibiskup přijal Svaté 

přijímání, Matka Boží mi řekla: “Teď je čas modlit se za celebranta a za 

všechny kněze, kteří jsou s ním. Opakuj po mně: >>Pane, požehnej kněžím, 

očisti je, miluj je, pečuj o ně, pomáhej jim svou láskou. Pamatuj na všechny 

kněze na celém světě, modli se za věechny posvěcené duše …<<“ 

 Drazí bratři a sestry, to je chvíle, kdy se za ně máme modlit, neboť oni 

spolu s námi laiky tvoří církev. Často od kněží vyžadujeme mnoho, ale 

nedokážeme se za ně modlit, uznat, že jsou také lidé, pochopit a ocenit 

samotu, která kněze často obklopuje. Měli bychom se naučit chápat, že kněží 

jsou lidé jako my, že potřebují naše porozumění a náš zájem. Potřebují naši 

lásku a péči, neboť tím, že se zasvětili Ježíši, stejně jako On věnují svůj život 

každému z nás. Bůh svěřil naše duše do rukou svých pastýřů a náš Pán chce, 

abychom napomohli jejich posvěcení svými modlitbami. Jednou na onom 

světě porozumíme zázrakům našeho Pána, když nám prostřednictvím kněží 

pomáhá spasit naše duše. 



 Lidé začali vycházet z lavic a přistupovat ke Svatému přijímání. 

Nadešla chvíle velkého zjevení. Pán mi řekl: “Počkej chvíli, chci, abys něco 

spatřila …” Vnitřní impuls obrátil moji pozornost k jedné osobě, která měla 

právě obdržet svátost z rukou kněze. Měla bych ještě říct, že tato žena byla 

jednou z těch, které se předchozí den nestihly vyzpovídat. Zašla proto ke 

zpovědi ráno přede mší svatou. Když kněz položil svatou Hostii na její jazyk, 

tuto osobu zachvátilo světlo, které postupně zaplavilo celou její postavu. Pán 

řekl: “Hle, jak se raduji, když objímám duši, která přichází s čistým srdcem, 

aby mě přijala.” Ježíšův hlas byl hlasem šťastné osoby. Bylo úžasné sledovat 

tu ženu, jak se vrací do lavice obklopená světlem, v objetí našeho Pána. 

Myslela jsem na to, o co všechno přicházíme. Tolikrát si sami kazíme tuto 

sváteční chvíli, když chceme přijmout Ježíše a nejsme očištěni od hříchů. 

 Když jsem šla přijmout Svaté přijímání, Ježíš mi řekl: “Poslední 

večeře byla okamžikem největší blízkosti se mnou. V té hodině jsem ustanovil 

něco, co by v lidských očích mohlo být pokládáno za největší omyl: stal jsem 

se vězněm lásky, když jsem ustanovil Eucharistii. Chtěl jsem zůstat s vámi až 

do konce světa, protože moje láska nemohla snést, abyste byli sirotci, vy, které 

miluji více než vlastní život.” 

 Tentokrát mi Hostie chutnala jinak. Byla to směs krve a kadidla a 

zcela mě zaplavila. Cítila jsem tolik lásky, že mi z očí začaly 

nekontrolovatelně řinout slzy. Když jsem se vrátila na místo, Pán mi řekl: 

“Poslouchej!” Za chvíli jsem uslyšela modlitbu ženy přede mnou, která právě 

přijala svaté přijímání. Slyšela jsem ji, jak se v duchu modlí asi takto: “Pane, 

pamatuj, že měsíc už bude končit a já nemám peníze na nájem, na auto, ani 

pro děti na školu. Musíš mi nějak pomoci … Prosím, zařiď, ať můj muž tolik 

nepije. Je v jednom kuse opilý a já už to nesnesu. A jestli nepomůžeš mému 

nejmladšímu synovi, zase propadne. Zkoušky má tento týden … A taky dej, ať 

se ta naše sousedka odstěhuje. A to co nejdřív. Už ji nechci ani vidět …” Atd., 

atd. 

 Ježíš řekl smutným hlasem: “Slyšela jsi její modlitbu? Ani jednou 

neřekla, že Mě miluje. Ani jednou Mi nepoděkovala za dar, který jsem jí dal, 

když jsem tak ponížil své božství, abych ji přitáhl k sobě. Ani jednou neřekla: 

Děkuji Ti, Pane! Byla to jen samá litanie proseb … A tak to dělají skoro 



všichni, kteří Mě přijímají. Z lásky jsem umřel a vstal z mrtvých. Z lásky 

čekám na každého z vás, z lásky s vámi zůstávám … Ale vy si neuvědomujete, 

že potřebuji vaši lásku. V této pro duši tak vznešené chvíli jsem Žebrákem 

Lásky.” 

 Uvědomujete si vůbec, že On, Láska sama, o naši lásku žebrá, a že my 

Mu ji odpíráme? Dokonce se snažíme tomuto setkání s Láskou všech lásek 

vyhnout, s Láskou, která jediná se nám pravidelně obětuje. 

  

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ KASIČKY NA KVĚTINY 

Počáteční stav k 15. 11. 2018       16,- Kč 

Z kasičky  24. 11. 2018     310,- Kč 

Z kasičky  31. 3. 2019  1.640,- Kč 

Celkem:    1.640,- Kč 

 

Výdej: adventní svíčky, ozdoby, květiny vánoční, hortenzie velikonoční. 

Celkem:    1.467,- Kč 

K 5. 5. 2019 mám u sebe 173,- Kč. Všechny paragony mám k nahlédnutí. 

V. Petružálková 

UPOZORŇUJEME 

INFORMACE O FARNÍM VÝLETU 

Odjezd v sobotu 29. června 2019 z Malého Náměstí v Železném Brodě v 7:00 

hodin. Zastávky – Loužnice, Držkov, Tanvald. Cena 250,- Kč. Výměnu peněz 

provedeme v Polsku. Společný oběd nebude. V lázeňském městečku 

Swieradow zdroj bude dost času na prohlídku, občerstvení a nákup 

v Biedronce. 

Na české straně si prohlédneme opravené mauzoleum, kemp Malé Švédsko, 

navštívíme kostel sv. Kateřiny v Novém Městě pod Smrkem a mší svatou 

v Hejnicích zakončíme výletní den. 



Kdo z přihlášených nebude moci na výlet odjet, oznámí to V. Petružálkové, 

721 026 030, ať na nikoho nečekáme a obsadíme místo dalšími zájemci. 

Děkuji.     V. Petružálková 

 

PŘEJEME 
 

V červnu oslaví svá životní jubilea: 
Marie Hodboďová 92 let 

Anežka Pospíšilová  

Matěj Pospíšil 

Lenka Pešatová   

Lenka Jezdinská  

Regina Duchková 

Filip Hašek 45 let 

Daniel Jelínek 

Nikola Hanušová 

Veronika Havlinová 

David Pospíšil 

Aťka Petružálková 40 let 

Martin Kouba   

Jan Jucha 

Jaroslaw Stupkiewicz 

Hermína Šafářová 75 let 

 

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

NENECHTE SI UJÍT 
 

Bzovský okrašlovací spolek, SDH Bzí a Sokol Bzí srdečně zvou:        

 

XIV. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ 

ke kostelu Nejsvětější Trojice v sobotu 1. června 2019 

od 11 hodin až do tmy 

 

 

HLAVNÍ SCÉNA: 

11.00 - 12.00  Slavnostní poutní mše 

12.30 - 13.15  Huntířovský pěvecký sbor a sbor Harmonie z Budyšína 

13.15 – 14.00  V jednom lese, v jednom domku - pohádka nejen pro děti – 



Ruda Hancvencl  

13.30 – 14.00  Koncert v kostele - Huntířovský pěvecký sbor a sbor Harmonie 

z Budyšína 

14.00 – 14.45  My Gospel – gospelový sbor Železný Brod       

14.45 – 15.30  Karmen – loutková opera - Ruda Hancvencl 

15.30 - 17.00  Funny Grass -  bluegrassová kapela 

17.00 - 17.30  Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod  

17.30 - 19.00  Bzovské Depos Trio - lokální džez 

19.00 - 21.00  Wejkend – rock a beat kapela 

13.00 - 18.00  vyjížďky hasičskými auty  

od 12.00  dílny pro děti  

 

STÁLÁ SCÉNA: 

tradiční jarmark a dobré pohoštění 

od 12.00 do 17.00  otevřena vyhlídka na věži kostela 

 

AUTOBUSOVÁ SCÉNA: 

do Bzí rozc. ze ŽB: 9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10 

 

 

 

 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s přednášejícím Doc. 

Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.  
z Historického ústavu Akademie věd České republiky  

"NORMALIZACE A KARDINÁL" 

Středa, 19. června 2019 v 18:15,aula sklářské školy - Železný Brod 

Pan Šebek je osobnost dostatečně nejen mediálně známa, zavítá mezi 

nás už poněkolikáté, a tak ho ani představovat nemusím. Jsem rád, že 



opět přijal naše pozvání i přes jeho neskutečnou vytíženost a věříme, že 

to bude opět velice obohacující večer. Využijte tuto příležitost. Těšíme 

se na setkání. 

Všem, kterým nebudu moci popřát osobně krásné a odpočinkové 

prázdniny či dovolené, činím tak touto písemnou formou a těším se na 

další setkávání s Vámi v dalším semestru na našich akcích České 

křesťanské akademie po prázdninách. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

FÓRUM 

Panu faráři jsem přinesl bedýnky a on se vyděsil, že je jich 

moc, ale já jsem to dělal rád a s dobrým úmyslem. Chci pomáhat i nadále. 

Napsáno v úterý 21. 5.     

Mirek Lamač 

 

 

 

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: Životní styl kněží 

Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, 

aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším. 

 

Národní úmysl: 

Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať 

mají dost pokory a trpělivosti. 

 

 

 

 Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.6. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale 

budu jej zvěstovat přímo. 

2.6. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; 

ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před 

založením světa. 

3.6. Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého 

domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je 

se mnou. 

4.6. Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně 

jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu 

svěřil, dal jim: život věčný. 

5.6. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, 

zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=6&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=6&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=6&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=6&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=6&r=2019


my. 

6.6. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; 

ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před 

založením světa. 

7.6. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi 

dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který 

byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 

8.6. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli 

plnost mé radosti. 

9.6. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 

10.6. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné 

uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, 

démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. 

11.6. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné 

písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. 

12.6. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a 

toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 

13.6. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro 

tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo 

uvrženo do pekla. 

14.6. Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého. 

15.6. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na 

hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je 

smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho jen o málo menším, než 

jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou, dals mu vládnout nad dílem 

svých rukou, položils mu k nohám všechno; Hospodine, náš Pane, jak 

podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 

16.6. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám 

pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; 

17.6. Pravím vám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 
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pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. 

18.6. 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. 

19.6. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a 

mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi 

mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni 

je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi 

mě poslal. 

20.6. Vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a 

dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se 

všichni. 

21.6. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději 

nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé 

srdce. 

22.6. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět 

a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. 

Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 

23.6. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a 

následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj 

přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. 

24.6. Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě nazval 

mě jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky 

mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl 

mi: "Jsi mým služebníkem, 

25.6. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede 

do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká 

cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. 

26.6. Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale 

uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. 

27.6. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; 
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ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 

28.6. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. 

Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, 

posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě." 2 

29.6. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, 

miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě 

mám rád.“  

30.6.  Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být 

záminkou, abyste se vraceli ke starým způsobům. Spíše si navzájem 

posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné 

větě: 'Miluj svého bližního jako sebe'. Jestliže se však mezi sebou 

koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili! 

 
 

 

Slavnosti a svátky v červnu:  

  9.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

13.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

16.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

20.6. Těla a Krve Páně 

28.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

29.6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie 

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny budou vždy ve středu, kromě středy 19. 6., kdy je 

přednáška ČKA. Tato biblická hodina se přesouvá na úterý 18. 6. 

 

1. 6. 11:00 Poutní mše svatá ve Bzí,  

slouží P. Josef Jaroš MS 

2. 6.  Sbírka na televizi NOE 

7. 6. 8:00 Mše sv. ráno z důvodu jarmarku v Žel. 

Brodě 

16.6. Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice 

8:30 

18:00 

Mše sv. za ochranu lidského života 

1. varhanní koncert v Železném Brodě 

24. 6.  40tiny Aťky 

25. 6. 8:00 

17:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Závěrečný koncert sboru ZUŠ Železný 

Brod v kostele sv. Jakuba 

28.6.   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

29.6. Slavnost  

sv. Petra a Pavla 

 

10:00 

Farní výlet 

V Litoměřicích kněžské svěcení jáhna 

Václava Nováka  



30. 6. 14:00 V Mladé Boleslavi primiční mše sv.  

P. Václava Nováka 

1. 7.  Odjezd P. Jana na La Salettu 
 

 

 

 

KAŽODENNÍ DÍKŮČINĚNÍ 

 

Děkuji Ti,  

že Ti sloužit smím, 

za Tvou lásku, za ochranu Tvou, 

za to, že Ti zcela náležím. 

Děkuji Ti za pokrm i střechu nad hlavou,  

za vše převeliké co mi dáváš, 

i za vše malé co mi ponecháváš, 

za všechny písně, jenž kdy pro mne zněly. 

Za tento okamžik i za život celý, 

za klidný sen i za bezesnou noc, 

za chvíle úsměvu i za bolesti 

za to, že jen pro to mám je nésti, 

abys mi s láskou přišel na pomoc 

a abych Ti byl ještě blíže. 

Děkuji Ti za temnotu kříže 

i za velkou záři vzkříšení, 

jež sluncem věků je. 

Jen v ní plevel svých žalů 

vidím kvést planě. 

Jak málo lidí Bohu děkuje, 

přijmi můj dík i za ně. 
 



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.  

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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