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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

stále trvá rok sv. Josefa, neváhejme a prosme ho o potřebné milosti, zvláště o 

přímluvu za lásku v rodinách, čistotu pro mládež a potřeby současné církve. 

Lenka   

PASTORACE 

SV. JOSEF – PATRON CÍRKVE A VZOR OTCE 

podle: P. Gregorz A. Ostrowski 

sv. Bernard: „Ó šťastný svatý Josefe! Tobě bylo dáno, žes Boha, kterého 

mnozí toužili spatřit, a neviděli, slyšet, a neslyšeli, nejen viděl a slyšel, ale 

nosil, líbal, oblékal a chránil.“ 

Tak sv. Bernard volal ke sv. Josefovi. 

Kdo byl sv. Josef? 

Sv. Josef v evangeliích a tradici církve 

Na světě bývají osobnosti, které se zapsaly do dějin, pak byly zapomenuty, 

mnohdy odsouzeny lidmi za ukrutné zločiny, podvody, zneužívání pravomoci 

a postavení pro vlastní účely. Na jaře církev ukazuje na sv. Josefa, Kristova 

pěstouna. Když se díváme na tohoto světce, nemůžeme nevidět jeho velikost, 

která spočívá v tichosti. Velikost, která není srovnatelná se žádnou jinou, 

kromě Božské velikosti. Velikost, kterou nikdo nikdy nepohrdnul a které se 

nikdo neposmíval. Velikost, kterou blahoslaví miliony srdcí, která se po staletí 

svěřovala jeho péči.  

Spolehlivé informace o životě sv. Josefa najdeme v evangeliích. Věnují mu 

dohromady 26 veršů. Jeho jméno je jmenováno čtrnáctkrát. O sv. Josefovi píší 

také apokryfy: Protoevangelium Jakubovo (z 2. století), Evangelium Pseudo-

Matouše (6. stol), Evangelium Narození Marie (9. stol.), Evangelium 

Tomášovo (2. stol.) a Dějiny tesaře Josefa (4. stol.). Tyto spisy se zabývají 

rodinou sv. Josefa, jeho manželstvím, druhem práce a smrtí. Nachází se v nich 



však příliš mnoho legend, a proto je není možné pokládat ve všem za 

věrohodné. Nemnoho vypráví o dětství a raném mládí sv. Josefa. 

Josef pocházel z rodu krále Davida, o tom se dozvídáme od sv. Matouše. 

Rodokmen uvádí také sv. Lukáš. Ten se však od Matoušova zásadně liší. Již 

Julián Africký (3. stol.) říká, že je to rodokmen Panny Marie. Sv. Lukáš, který 

nám podal mnoho detailů z jejího života, nám mohl zaznamenat i její 

rodokmen. Podle práva levirátu mohl být sv. Josef synem Jakubovým a 

zároveň adoptivním synem Heliho, který, podle křesťanské tradice, nosil 

jméno Jáchym. A ten byl otcem Marie. Z toho vyplývá, že rodokmen napsaný 

sv. Lukášem, vyjmenovává skutečně předky Mariiny, a co se týká Josefa, jeho 

předky legální, nikoli pokrevní. Mnoho biblistů se dnes k tomuto mínění 

přiklání.  

I přesto, že Josef pocházel z královského rodu, neměl žádný majetek. Na 

živobytí vydělával jako truhlář a tesař. Podle sv. Justina (nar. kolem r. 100), 

který žil velmi blízko časů apoštolů, sv. Josef vyráběl dřevěné sochy a dřevěné 

části postrojů pro tažné voly. Zhotovoval hospodářské nářadí pro sedláky. 

Autor Pseudoevangelia Filipova nazývá sv. Josefa truhlářem. 

Josef zasnoubený s Marií se setkal s tajemstvím zázračného početí. Podle těla 

Josef nebyl otcem Ježíše. Byl jím však podle židovského práva jako 

právoplatný manžel Marie. I přesto, že Maria porodila Ježíše panenským 

způsobem, tak přece podle židovského práva a prostředí byl sv. Josef 

považován za otce Pána Ježíše. Stejně ho nazývají evangelisté. V takové 

situaci bylo zapotřebí dosvědčit, že Josef pocházel v přímé linii od krále 

Davida, jak to předpověděli proroci. Z rodu Davidova pocházela také Panna 

Maria. Pán Ježíš pocházel z rodu Davidova skrze matku (tělesně) a skrze sv. 

Josefa (podle práva). 

Josef nechtěl vystavit Marii hanbě, a proto se rozhodl propustit ji potají. Ve 

snu mu anděl vyjevil tajemství panenského početí, a proto vzal Marii k sobě 

do domu v Nazaretě. Podřídil se také dekretu o sčítání lidu a šel s ní do 

Betléma, kde se narodil Ježíš. Dal Dítěti jméno, představil ho v chrámě, 

uprchnul s Ježíšem a Marií před pronásledováním do Egypta. Po Herodově 

smrti se vrátil do Nazareta. Písmo sv. se naposledy zmiňuje o sv. Josefovi 



v době putování s dvanáctiletým Ježíšem do Jeruzaléma. V době Ježíšova 

veřejného vystupování není už o sv. Josefovi žádná zmínka. Můžeme z toho 

usuzovat, že již pravděpodobně nežil. Měl nejhezčí smrt a pohřeb, jaký jen je 

možné si představit na zemi. Protože v posledních chvílích jeho života byli při 

něm Ježíš a Maria. Oni mu také vypravili pohřeb. Možná právě proto tradice 

nazvala Josefa patronem dobré smrti. Ikonografie většinou ukazuje Josefa jako 

starce. Ve skutečnosti sv. Josef byl mladý, v plném mužském půvabu a síle. 

Křesťanské umění zanechalo mnoho tisíc zpodobenin sv. Josefa v sochách a 

obrazech. 

Církevní otcové zdůrazňují, že tak blízkému soužití s Ježíšem a Marií Boží 

Prozřetelnost zvolila muže neobyčejné ctnosti. Proto církev právem staví sv. 

Josefa do čela všech svatých a dává mu tak výjimečné místo v hagiografii. 

Sv. Josef u křesťanských spisovatelů a svatých 

O sv. Josefovi jako první napsal Origenes a oslavoval ho jako muže 

spravedlivého; sv. Jan Zlatoústý se zmiňuje o jeho bolestech a radostech; sv. 

Augustin píše o právoplatnosti jeho manželství s Marií a o jeho otcovských 

právech; sv. Řehoř Naziánský vyzdvihuje důstojnost sv. Josefa nad všechny 

svaté; sv. Jeroným opěvuje čistotu sv. Josefa. Mezi pozdější spisovatele, kteří 

píší o sv. Josefovi, patří sv. Damián, sv. Albert Veliký, sv. Tomáš Akvinský, sv. 

Bonaventura, Duns Szkot a jiní. První speciální traktát o dvanácti 

výjimečnostech sv. Josefa zanechal proslulý kancléř pařížské Sorbonny Jan 

Gerson (1416). Izidor z Isolanie napsal o sv. Josefovi první Summu (okolo r. 

1528). Důstojnost sv. Josefa oslavovali v kázáních sv. Bernard z Clairvaux, sv. 

Vincenc Fereský (+ 1419), sv. Bernardin z Faltre (+1494), blah. Bernardin 

z Busto (+ 1500). Sv. Bernardin ze Sienny (+ 1419) vyjádřil přesvědčení, že 

sv. Jose osobním Božím privilegiem, jako Matka Boží, byl vzkříšený a s tělem 

vzatý do nebe a že sv. Josef v lůně matky byl očištěn z prvotního hříchu. 

Podobné mínění vyjadřuje sv. František Saleský. O doživotní čistotě sv. Josefa 

píší sv. Jeroným, Theodoret, sv. Augustin, sv. Beda, sv. Rupert, sv. Petr 

Damiani, Petr Lombard, sv. Albert Veliký, sv. Tomáš Akvinský a mnozí další. 

Dnes je toto mínění všeobecně přijato. 



Největší ctitelkou sv. Josefa byla sv. Terezie z Avily, veliká reformátorka 

Karmelu (+ 1582). Tvrdila, že o cokoliv prosila Pána Boha na přímluvu sv. 

Josefa, vždycky to dostala a nikdy nebyla zklamaná. Všechny svoje kláštery 

svěřila do ochrany sv. Josefovi. Vybrala ho také za hlavního patrona svých děl. 

Každoroční slavnost sv. Josefa slavila velmi bohatě, zvala nejvýznamnější 

kazatele, orchestr a sbory. Zdobila kostel a ke mši sv. byla používána 

nejkrásnější liturgická náčiní.  

Podobně sv. Vincenc de Paul stanovil sv. Josefa patronem svojí misijní 

kongregace. Před ním to učinil sv. František Saleský.  

Ke zvláštním ctitelům sv. Josefa patří také sv. sv. Jan Bosco. Dával sv. Josefa 

za vzor mládeži, která se připravovala na řemeslo. V roce 1859 do 

modlitebníku, který složil pro své duchovní syny a pro chlapce, přidal 

pobožnost k sedmi bolestem a sedmi radostem sv. Josefa. Přidal také modlitbu 

ke sv. Josefovi o milost ctnosti čistoty a milost šťastné smrti, a také přidal 

píseň ke sv. Josefovi. Propagoval pobožnost sedmi neděl před slavností sv. 

Josefa. Ve stejném roce sv. Jan Bosco založil pro svou mládež sdružení, které 

mělo za patrona sv. Josefa. V roce 1868 vydal tiskem čítanky o sv. Josefu, 

březen slavil jako měsíc sv. Josefa s osobní denní pobožností a promluvami o 

sv. Josefovi. Sv Leonard Murialdo, přítel sv. Jana Bosca, založil řeholní 

kongregaci sv. Josefa (Josefité). 

Jan XXIII. (Giuseppe Roncalli) uvedl jméno sv. Josefa do kánonu 

mše svaté, vydal také zvláštní apoštolský list o obnově 

pobožnosti k nebeskému patronu (1961). Sv. Josefa učinil také 

patronem II. Vatikánského koncilu. (Koncil trval 1962 – 1965.) 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

„KDYŽ NEVÍŠ, ZEPTEJ SE!“  

Pamětníci, osvěžte mi, prosím, paměť. Jak vypadal stropní obraz v kostele sv. 

Jakuba v Brodě před požárem Piety? Vím jen, že to bylo stětí sv. Jakuba. 

Nemáte někdo foto? 

Děkuji. V. Petružálková 



PŘEJEME  

V červnu oslaví svá životní jubilea: 

Anežka Pospíšilová  

Matěj Pospíšil  

Věra Strouhalová  

Lenka Pešatová  

Lenka Jezdinská  

Regina Duchková  

Filip Hašek  

Daniel Jelínek  

Nikola Hanušová  

Veronika Havlinová  

David Pospíšil  

Aťka Petružálková  

Martin Kouba  

P. Jan Jucha  

br. Jaroslaw Stupkiewicz  

Regina Duchková 

NENECHTE SI UJÍT 

FARNÍ VÝLET 2021 

Máte jedinečnou možnost navštívit barokní perlu po rozsáhlé rekonstrukci – 

klášter Horní Police. Toto poutní místo není trvale přístupné. 

V sobotu 5. června 2021 zde slouží mši svatou P. Stanislav Přibyl, generální 

sekretář biskupské konference a P. Josef Jaroš.  

Autobus odjíždí v 8:00 z Malého Náměstí v Železném Brodě, cena 250,- Kč. 

Na zpáteční cestě navštívíme pamětihodnosti podle počasí. 

Nezapomeňte doklady, roušku a jídlo na cestu. 

Návrat okolo 16. hodiny.  

Přihlášky: mobil 721 026 030  V. Petružálková  

FÓRUM 

CENTRUM NADĚJE A POMOCI  

 

Jsme nezisková organizace působící v ČR již od roku 1994. 



Pomáháme v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím.  

Podáváme informace o plánovaném rodičovství, těhotenství a 

antikoncepci. 

Poradíme, pokud se Vám nedaří otěhotnět, přišli jste o dítě, trpíte 

zdravotními problémy, 

při výchovných i vztahových problémech. 

Léčíme s úctou k životu. 

 

V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které 

se týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší 

práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět, a 

hledají přirozené cesty, bez technik umělého oplodnění. O osvětu 

v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými. 

Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace o 

lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. 

 

Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený, 

oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní 

prázdninový kurz Být sama sebou, letos v létě jej v našich prostorách 

plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021. 

 

V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy 

pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný 

přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů a her 

věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu 

odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu může 

dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co 

naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací 

kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. 

v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání. 

Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se 

podívat na naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více. 

 

Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se 

věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci, 



neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás! 

 

MUDr. Lázničková 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

Španělsko Sant Felio Guix 

Na Medarda prší a prší. V Platja d´Aro vystupují první rekreanti, my až do Sant 

Felia. Najednou rána, pak další a ozval se ohňostroj. Ráno vytáhneme roletu a 

ejhle zahrada je osvícená sluncem a modrá obloha. V deset jdeme na 

seznamovací prohlídku kolem přístavu. Vyrážíme k vláčku, jedeme dvě stanice 

do Sant Polo a odtud jdeme pěšky podél moře na sever. Dorážíme do Platja 

d´Aro, vítají nás „naši“ na balkóně, já smekám kloboukem a zpívám „Tak 

přijíždí poslední kovboj“ a všichni se smějí. Odcházíme k vláčku, hoši plus naši 

jdou s námi vilovou čtvrtí – krása, já jsem se pěkně připálila na nohách, jináč 

máme trička. 

Paní Věra Heroutová nám vypravuje o dnešním výletu do delfinária. Jindy 

vycházíme na pěší výlet na vyhlídku st. Elmo. To je nádhera – kolem jen útesy, 

moře, loďky a slunce. Zpátky jdeme divočinou a trháme kvítí, fenykl a 

rozmarýn. V pondělí čekáme na břehu moře na loď. Je překrásně. Z lodi nám 

mávají Láďa, Toník a Hrachovi. Sedíme na horní palubě a vyplouváme do Tossa 

de Mar. Plujeme asi 40 minut. Procházíme starým hradem až k majáku a 

kocháme se pohledem na moře ze všech stran. Cestou dolů jsem sjela po písku 

a odřela si levé koleno. Tady ve Feliu se nám moc líbilo. Každý den byly čerstvé 

jahody na tržnici a jiné dobroty. Hanka Bohuslavová s sebou měla masážní stůl, 

a kdo chtěl, nechal se namasírovat. Paráda.  V úterý máme společný oběd 

v čínské restauraci. To je chodů a pití. Ještě vykoupat v moři a jedeme domů. 

Bylo to překrásné. 

Pokračování příště.    Aťka  

  



HISTORICKÉ OKÉNKO 

JAN XXIII. 

Svatý Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, byl 261. 

papežem katolické církve. 

Zcela jiná svoboda 

O svatodušních svátcích roku 1963 spojovala milióny lidí jediná událost: 

smrtelný zápas 81-letého papeže, trvající už řadu dní. Když papež Jan XXIII. 

večer 3. června zesnul, byl vyhlášen státní smutek na Filipínách, Kubě, ve 

Španělsku, v Itálii, Brazílii, v Libanonu …, na paláci Spojených národů vlály 

vlajky napůl žerdi, truchlili nesčetné zástupy lidí: muslimové, židé, katoličtí i 

nekatoličtí křesťané. Kdo poznal Angela Roncalliho za jeho šedesátileté 

kněžské, biskupské a papežské služby, mohl pozorovat, že v tomto člověku se 

úžasným způsobem zjevila zcela zvláštní skutečnost Boha: živoucí důkaz Boha, 

ale nikterak nutící. Nikdo, komu tento pastýř věnoval svou péči, se nemusel cítit 

jako ovce v ohradě. „Především je nutno respektovat svobodu každého člověka: 

dělá to i Bůh.“ Protože se po celý život stále úžeji spojoval s Tím, který je 

opravdu svobodný, vyrostla v něm vnitřní svoboda a duchovní mírnost, která 

působila a působí na mnoho lidí tak přitažlivou a osvobozující silou. Jako 

náměstek Krista a nástupce apoštola Petra měl heslo „oboendientia et pax – 

poslušnost a mír“ 

Klíčem k Roncalliho tajemství je jednota lidské a křesťanské skutečnosti v jeho 

osobě. Má základ v jeho původu. Narodil se 25. listopadu 1881 jako třetí ze 

třinácti dětí v rolnické rodině Giovanniho Roncalli. „Dříve než se šlo pracovat 

na pole, běželi jsme všichni společně do kostela na mši.“ Rodovým dědictvím 

byla i jeho prostota, přirozená srdečnost a jeho humor. Zůstal zakořeněn ve své 

rodné vesnici Sotto il Monte v severoitalské provincii Bergamo, i když ho jeho 

cesta vedla daleko odtud. 

Žít z tajemství 

Když žijeme, aniž myslíme na sebe, když vždycky zdoláme svůj egoismus a 

hledáme jen vůli našeho Pána, pak se všechno stane lehčí. 



Sochař Manzú byl pozván, aby vytvořil portrét papeže Jana XXIII. Když začal 

modelovat, pocítil, že není schopen tohoto muže portrétovat: V čem je jádro 

jeho bytosti? „Co kdybyste se šel se mnou podívat, kde bydlím?“ Řekl nakonec 

papež Jan a zavedl ho do svých soukromých pokojů, kam nikdo neměl přístup.  

O tomto setkání vypráví na základě osobních sochařových vzpomínek Curtis 

Bill Pepper: 

Manzú vešel za papežem nejbližšími dveřmi do ložnice. Tady byl zřejmě 

v ohromném vatikánském paláci jeho vlastní domov. Na stěnách visely 

fotografie jeho rodiny. Papež sochaře u sebe zdvořile přivítal, seznámil ho se 

svými příbuznými. Chodili od jedné fotografie ke druhé.  

„Byli jsme chudí, ale vedli jsme dobrý život, Důvěřovali jsme v budoucnost“, 

vzpomínal papež. „Chléb se na stole nikdy neobjevil. Vždycky polenta a velmi 

vzácně kousek masa. Ale když zaklepal žebrák, matka ho pozvala, aby si sedl 

s námi ke stolu. Od našich dveří nebyl nikdo odehnán.“ Zvolna obešli pokoj a 

zastavili se u skříně na šaty. Papež ji otevřel, jakoby sám byl zvědav, co je uvnitř: 

„Moje boty“, řekl a podíval se na hosta. Manzú si boty prohlédl a přikývl. 

„Nepadnou mi tak, jak by měly“, řekl Jan.  

Nakonec přišli k papežově posteli. To je zvláštní, pomyslel si Manzú, spát 

v posteli, o které člověk ví, že v ní bude jednou umírat. Zdálo se, že papež 

sochařovy myšlenky uhodl, neboť s jemným úsměvem přikývl a pohlédl na 

protější stěnu: visel tam bílý kříž, na který bylo vidět přímo z lůžka. Pod křížem 

stálo klekátko, na němž papež začínal kleče den v němé rozmluvě s Bohem.  

Manzú pohlédl na Krista vyřezaného ze slonoviny, a přitom si uvědomil, že to 

je v celém pokoji jediný předmět, na který papež neukazoval ani pohybem ani 

slovem. Proč by to také měl dělat? Nepřišlo mu to na mysl: sedlák, který ukazuje 

svá pole, svou úrodu, svou rodinu by také neukázal na slunce na nebi. To tu 

přece je, každý ho vidí, z něho pochází všechen život. Tak tomu bylo i s křížem, 

na který Jan právě s výrazem tichého úžasu pohlížel.  

V tom okamžiku Manzú uviděl, co si přál vidět, co potřeboval k vytvoření 

portrétu. 

  



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 

Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského 

společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné 

a trpělivé lásce. 

Národní úmysl:  

Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby 

s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí. 

 

 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 

daným veršem z Písma svatého 

 



1.6. Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu. 

2.6. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako 

nebeští andělé. 

3.6. Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. 

4.6. Sám David nazývá Mesiáše Pánem, jak tedy může být jeho synem? 

5.6. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku 

6.6. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. 

7.6. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 

8.6. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 

9.6. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; 

nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 

10.6. kde je Duch Páně, tam je svoboda. 

11.6. ...jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. 

12.6. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. 

13.6. Jsme ustavičně plni důvěry. 

14.6. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale 

kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. 

15.6. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 

abyste byli syny nebeského Otce. 
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16.6. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 

aby tvé dobrodiní zůstalo skryto. 

17.6. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se 

provinili proti nám. 

18.6. Ukládejte si poklady v nebi. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i 

tvé srdce. 

19.6. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 

20.6. Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dál, zde se má tříštit bujnost 

tvých vln. 

21.6. jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 

22.6. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. 

23.6. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do 

ohně. 

24.6. Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, když sedám i když 

vstávám. Poznáváš mé myšlenky již zdálky; ať jdu nebo ležím, ty 

to určuješ, všímáš si všech mých cest. 

25.6. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: 

„Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ 

26.6. ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘ 

27.6. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz 

vlastní přirozenosti, 

28.6. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 
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29.6. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a 

brány pekel ji nepřemohou. 

30.6. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha 

, a bude je bránit. 

 

Svátky a slavnosti v červnu: 

  3.6. Těla a Krve Páně 

11.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

12.6. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

13.6. sv. Antonín z Padovy 

15.6.  sv. Vít 

24.6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

29.6.  Slavnost sv. Petra a Pavla 

 

 

S ÚSMĚVEM     

 

Žena volá na policejní stanici: „Prosím vás, pomozte mi, ztratil se mi 

manžel.“ Policista se ptá: „Můžete mi ho popsat?“ „Ano, měří 148 cm, váží 95 

kg, má velké břicho, málo vlasů, falešné zuby … A víte co, zapomeňte na to.“ 

Jde jedna velmi tělnatá paní po Karlově náměstí. Potká ji bezdomovec a 

říká: „Paní dejte mně dvacet korun, už šest dní jsem nejedl.“ Paní se na něj 

dlouze zadívá a odpoví: „Chtěla bych mít vaši vůli.“ 

Jedna paní telefonuje do rádia: „Našla jsem peněženku a v ní hodně peněz. 

150 000 korun, 2 000 euro a 150 000 dolarů. Je v ní taky adresa. Píšete si ji? 

František Vomáčka, Novákova 10, Praha 10. Tak mu, prosím, zahrajte 

písničku. Nashledanou.“  
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FARNÍ KALENDÁŘ   
 

Každý pátek v 17:30 hod. bude adorace a potom mše sv. 

Ve všechny čtvrtky kromě 3. 6. bude mše sv. ráno. 

3. 6. /čtvrtek/ 

 

 

18:00 

Slavnost Těla a Krve Páně 

Mše sv. a průvod 

Nebude mše sv. ráno 

5. 6. /sobota/   8:00 

10:00 

Odjezd na farní výlet 

Příprava na biřmování 

11. 6. /pátek/  

17:30 

18:00 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Adorace zakončená litanií k Srdci Ježíšovu 

Mše svatá za ochranu lidského života 

12. 6. /sobota/ 13:00 Poutní mše sv. ve Bzí 

Večerní mše sv. ve Bzí nebude 

24. 6. /čtvrtek/  

  8:00 

18:00 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Mše sv. v Žel. Brodě 

29. 6. /úterý/  

18:00 

Slavnost sv. Petra a Pavla 

Mše sv. v Žel. Brodě 



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, 468 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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