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EDITORIAL 

Milí přátelé! 

V tomto roce si připomínáme 100 let od zjevení Panny Marie v portugalské 

Fatimě. Můžeme toto výročí pojmout jako připomínku toho, co nám Panna 

Maria chtěla říci tehdy a co nám říká dnes. A nejen zamýšlet se, ale můžeme 

se třeba častěji modlit modlitbu tzv. „fatimský dodatek“: „Pane Ježíši, odpusť 

nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, 

zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Díky modlitbě často 

přicházejí dobré podněty a nápady, jak a co konkrétně můžeme ve svém životě 

změnit k lepšímu. 

Zamyšlení nad Fatimou se věnuje rubrika „Upozorňujeme“. 

Lenka 

PASTORACE 

UDĚLEJTE MU MÍSTO. 

Slova jedné polské eucharistické písně znějí takto:  

„Udělejte mu místo, Pán jde z nebe. 

Skrytý pod způsobou chleba. 

Podívat se na naše statky (pozn.: vše co vlastníme na zemi) 

A jak se jeho dětem vede.“ 

Tak zpívají katolíci, kteří uctívají Krista na veřejných procesích. Zpíváme i 

my, když vzdáváme Kristu veřejnou úctu a tak uznáváme jeho právo k tomu 

holdu a vyjadřujeme tímto způsobem naši víru a lásku k němu. 

Již skoro 8 století zní hlas této chvály na celém světě v různých jazycích u 

různých národností.  

Tato úcta má různé formy. Jednou byla větší a jindy slabá. Jinak to vypadalo 

za totality, jinak když jsme svobodní. 

Podívejme se, jak to vypadalo v jednom koncentračním táboře. 

Průvod Božího Těla, jak ho popisuje jeden z vězňů tábora v Dachau: 

„Po tom, co nás vězně přivezli do Liebhoffu, kde jsme měli pracovat, velitel a 

esesáci nám rozkázali vyčistit od plevele a křoví velký kus pole osetého 



olejnatou rostlinou. Pracovali jsme na kolenou. Velitel a esesáci nás nechali 

samotné a šli do hospodářské budovy popíjet alkohol. V devět hodin zazněly 

kostelní zvony ze tři km vzdáleného Dachau. Toto zvonění oznamovalo, že 

z farního kostela vychází průvod ke čtyřem oltářům. Těžko popsat, co jsme 

v této chvíli prožívali ve svých srdcích. Připomněli jsme si naše domovské 

farnosti. Nastalo hrobové ticho. Tu a tam bylo slyšet vzlyknutí. Jeden kněz 

vstal a zvolal: „Bratři, my také uděláme průvod Božího Těla! Mám u sebe 

Nejsvětější Svátost.“ Postavili jsme se do jedné dlouhé řady. Na konec řady 

šly hlídky, které dávaly pozor, aby mohly včas upozornit na nebezpečí. Kněz 

mající Nejsvětější Svátost v malé nádobce byl uprostřed. Začal výstav 

Nejsvětější Svátosti. Všichni zpívali „Pochválená a pozdravená…“, pak 

vězeň-celebrant, který držel v ruce Nejsvětější Svátost, zazpíval „Chvalte ústa 

Vznešeného…“ a průvod pokračoval v cestě. Všichni se zpěvem na rtech a po 

kolenou šli dopředu. Jeden z kněží znal zpaměti celé první evangelium. 

Vypověděl je za hlubokého ticha. Našel se také někdo jiný, který se pomodlil 

druhým evangeliem a také třetím a čtvrtým. Zpívali jsme další eucharistické 

písně a nakonec Te Deum. V hlubokém soustředění celebrant-vězeň povstal a 

požehnal Nejsvětější Svátostí všem účastníkům. Také jejich farníkům, kteří 

zůstali ve vlasti. Potom dal každému z účastníků tohoto neobvyklého průvodu 

malou částku eucharistického chleba. Síla, odvaha a radost splynuly do 

umučených srdcí vězňů.“ 

Tento průvod bez monstrance a nebes byl velice výmluvný. Byl pravdivým 

Dominus vobiscum (Pán s vámi) pro ty vězně, kteří se zúčastnili. Byl 

uspokojením velikého hladu jejich srdcí a duší. 

Pokrm hladových poutníků   

Celé lidstvo na světě se podobá těmto vězňům v lágru. Lidé pociťují hlad po 

chlebu, ale ještě více po Bohu. Všechny tužby lze uzavřít do jednoho 

společného hladu po Bohu. Tento hlad neuspokojí žádný fyzický pokrm ani 

žádné příjemnosti. Tento hlad neuspokojí ani čistě formální a bezduché 

přijímání Krista skrytého pod způsobou chleba a vína. Tento hlad může 

uspokojit jedině svaté přijímání založené na hluboké víře a lásce. Tuto víru již 

vyžadoval Bůh ve Starém zákoně, kdy Izraelitům putujícím do zaslíbené země 

seslal manu z nebe. Chtěl to i Kristus, který předpověděl ustanovení 

eucharistie po zázračném rozmnožením chleba. Vyžadoval to i přesto, že když 

se Židé mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje 

tělo?“ Ježíš však necouvá, neobhajuje svá slova, ale opakuje: „Amen, amen, 

pravím vám, když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho Krev, nebudete 

mít v sobě život.“ Těm, kteří budou požívat jeho tělo, slibuje věčný život a 



vzkříšení: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím 

v poslední den.“ 

Věčný život a zmrtvýchvstání, to je vítězství nad smrtí, je největší touhou 

lidských srdcí. Tyto touhy se nám naplní jedině tehdy, když budeme požívat 

jeho Tělo a pít jeho Krev.  

Na této zemi jsme poutníky. Symbolem našeho putování do zaslíbené země, 

do nebeské vlasti, je průvod Božího Těla. V tomto velkém průvodu – putování 

je nám nejen průvodcem, ale také pokrmem a nápojem, naší silou a mocí, 

životem a zmrtvýchvstáním Ježíš Kristus. 

Existuje film a román o velkém umělci malíři Van Goghovi. Tento umělec 

celou svou bytostí vášnivě vyjadřoval chuť k životu. Jeho obrazy jsou plné 

světla, pohybu a života. Může se zdát divné srovnávat Krista s umělcem, ale 

můžeme říci, že Kristus také nesmírně miloval život. On byl a je samotným 

životem. K tomu nás také vyzývá. Tento život nám dává už zde na zemi a 

k životu věčnému nás vede skrze život pozemský. Proto mu udělejme místo 

v našich srdcích a duších. V našem životě osobním i veřejném, v našich 

myšlenkách a v naší vůli. 

P. Jan    

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ADOPCE NA DÁLKU 

Milí přátelé, 

z Centra zahraniční spolupráce Charity Praha nám bylo nabídnuto 

sponzorování studií indického mladého muže Rosario Manga Raju. Manga 

Raju je studentem bohoslovectví. Naše farnost má opět příležitost adoptovat 

bohoslovce, starat se o něj alespoň na dálku. Že to jednou přinese požehnání, 

tím si můžeme být jisti.  

Se sponzorováním jsme souhlasili. Rok jeho studia stojí 6000,- Kč. 

Na tyto potřeby bude použita postní sbírka.  

Rosario se za všechny dobrodince modlí a také my mu můžeme prospět 

stejným způsobem. 

Rosario Manga Raju se narodil 25. 1. 1993.  

Je dobrým a inteligentním studentem. Je velmi společenské povahy, rád tráví 

čas s přáteli. Má hodně zájmů, je kreativní a umělecky nadaný, píše básně. 

Rád se učí cizí jazyky a rozšiřuje svůj všeobecný přehled. Předpokládaný 

konec jeho studií je v roce 2020.  



Matka chlapce zemřela, když mu byl pouze rok. Otec se znovu oženil, 

nevlastní matka nemá velmi dobré vztahy s Mangu Rajuem. Otec se živí jako 

dělník v zemědělství, jeho příjmy jsou velmi nízké. Rodina žije v domku bez 

vody, kterou musejí nosit ze vzdálené studny. Během období dešťů jim do 

domku zatéká. Finanční situace rodiny není dobrá, bez cizí pomoci by děti 

nemohly dostudovat.     

Lenka 

UPOZORŇUJEME 

POSLEDNÍ VÝSTRAHA Z FATIMY 

„Konečný boj mezi satanem a Bohem bude boj o manželství a rodinu.“ To 

řekla krátce před svou smrtí vizionářka z Fatimy sestra Lucie. 

Dopis s touto informací obdržel od Lucie kardinál Carlo Caffarra v době, když 

byl ještě arcibiskupem v Bologni. Poprvé o tom kardinál Caffarra začal mluvit 

v roce 2008. Ale informaci dostal o hodně dříve. Sestra Lucie měla dostat 

zjevení, podle kterých konečný boj mezi satanem a Bohem bude o manželství 

a rodinu. 

„Neboj se, když na každého, kdo pracuje pro svatost manželství a rodiny, 

budou útoky. Budou mu odporovat všemi způsoby, protože to jsou klíčové 

věci.“ psala sestra Lucie kardinálovi. „Výsledek toho boje je již znám, Matka 

Boží mu rozdrtila hlavu.“ 

Sám kardinál v různých rozhovorech zdůrazňoval, že můžeme jasně vidět, co 

je předmětem útoku. Je to rodina, neboť je centrem, základem vztahů, 

základem pravdy o stvoření muže a ženy, o předávání a pokračování života a 

v důsledku propojení mezi pokoleními. „Jestliže zničíme tento základ, celá 

stavba se zhroutí.“ zdůrazňoval kardinál.  

Bohužel, všechno ukazuje na to, že ten boj právě teď probíhá. V dalších a 

dalších zemích jsou ustanovovány zákony, které vkládají do právního systému 

takzvaná homosexuální manželství, politikové světa vystupují proti plodnosti 

a lidé nechtějí uzavírat manželství. Výrazněji je také vidět, že se rozšiřuje 

„rozvodová civilizace“. Jak mnoho dětí je vychováváno mimo manželství a 

jak hodně je útoků na ty, kteří chtějí manželství a rodinu hájit. Toto všechno 

dovoluje s čistým svědomím tvrdit, že se nacházíme v čase posledního 

velikého boje mezi Bohem a satanem. Zvítězí Bůh, ale položme si otázku: 

Zvítězíme my? 



I přesto, že proroctví sestry Lucie je mnohem pozdější, než samotné zjevení ve 

Fatimě, dokonale zapadá do jeho obsahu. Proč? Protože Matka Boží dávala 

výstrahy v malé portugalské obci před tím, než se rozšíří jed pocházející 

z Ruska. Tím jedem byl komunismus, teď už je to dokonale jasné. Na začátku 

byl komunismus exportován pomocí politických nástrojů. To je pomocí 

revoluce a násilí. Ale od časů Antonio Gramsciego komunisté přišli na to, že 

nejúspěšnější metodou oslabení a ničení manželství a rodiny bude…kulturní 

změna. Destrukce tradičních vzorů života. Tento plán je poměrně zjevný, 

protože teprve zničení rodiny a její zastoupení netrvanlivými vzory života, 

které nejsou v souladu s Božím plánem ale i přirozeným zákonem, je cestou 

úspěchu této „revoluce“. Dá se říci, že „Rusko“, před kterým varovala Matka 

Boží, teď není místem, ale ideologií nepřátelství vůči tomu, co je přirozené a 

normální. 

Podle článku v časopise La Salette – Poslaniec Matki Božej Saletyňskiej 

3/2017 – Tomasz P. Terlikowski 

PŘEJEME 

V červnu oslaví svá životní jubilea: 

Anežka Pospíšilová 

Matěj Pospíšil 

Lenka Pešatová 

Lenka Jezdinská 

Regina Duchková 

Albert Pešek 

Filip Hašek 

Daniel Jelínek 

Nikola Hanušová 

Josef Duňka 90 let 

Veronika Havlinová 

Aťka Petružálková  

David Pospíšil 

Martin Kouba 

Jan Jucha 

Jaroslaw Stupkiewicz 

Hermína Šafařová 

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

 



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český ráj: 

 

V červnu připravujeme poslední přednášku letního semestru.  

Z Historického ústavu Akademie věd České republiky přijal 

pozvánku 

 1. viceprezident České křesťanské akademie  

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

Zvolili jsme téma velmi aktuální: 

" EVROPA V POHYBU" 

středa 14. června 2017 v 18:15.  

Aula sklářské školy - Železný Brod 

 Pan Šebek je osobnost dostatečně mediálně známa, tak ho ani představovat 

nemusím. Jsem rád, že se nám jej pro Železný Brod podařilo získat a věříme, 

že to bude velice intenzívní večer. 

  

Krátký medailonek o panu Šebkovi lze shlédnout na: 

https://www.youtube.com/watch?v=-K4JhGX3nIMOBSAH)  

 Ing. arch. Martin Tomešek  

FARNÍ VÝLET DO POLSKA 

Sobota 24. června 2017, odjezd v 6:30 z Malého Náměstí v Železném Brodě, 

zastávka v Držkově. Cena 280,- Kč + 20 zlotých. Peníze si vyměníme za 

hranicemi. 

Kdo z přihlášených by nemohl jet, včas mi to oznamte, máme další zájemce. 

V. Petružálková 



FÓRUM 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OPRAV  

KAPLE SV. VOJTĚCHA V HUTI  

Zděná barokní kaple Sv. Vojtěcha v Huti byla postavena na místě dřevěné  

kaple v letech 1746-1749. Poslední mše proběhly někdy v sedmdesátých 

letech a do dnešní doby byla kaple uzavřena. Pomalu chátrala a opravdu to 

vypadalo, že za nějaký čas bude v Huti na návsi místo kaple ruina. Mnozí 

občané si na tento smutný pohled zvykli a už je ani nenapadlo, že by tomu 

mohlo být jinak. Ale co třeba za padesát let? Co by tomu řekli naši potomci? 

Museli by si myslet, že jejich předci byli naprosto nekulturní lidé, když 

nechali zchátrat historickou dominantu obce. A jaká zodpovědnost nás váže k 

těm, kteří kdysi kapli postavili, a dlouhá léta byla součástí jejich životů? Je  

zcela zásadní vážit si vlastní historie, protože vždy vypovídá o nás samých  

a podává svědectví i budoucím.  

Počátkem letošního roku byl v Huti založen občany Spolek Huť pro život. 

Ve svém programu má kromě jiného i péči o kapli Sv. Vojtěcha včetně 

nutných oprav tak, aby bylo možné kapli znovu užívat. Spolek svou činností  a 

také dary od občanů shromažďuje finanční prostředky na její opravu.  

 

Máme velkou radost, že za krátkou dobu od založení spolku můžeme opravdu 

začít!  

 

V neděli 28.5.2017 proběhlo před kaplí slavnostní požehnání p. Janem Juchou  

za účasti občanů, přátel a příznivců spolku s možností nahlédnutí do kaple.  

Věříme, že během léta proběhne řádně první etapa oprav, která spočívá 

v odvodnění obvodového zdiva kaple a výměně okapových žlabů. Zda se 

stihne ještě něco navíc, záleží na nás všech. Na odpovědnosti každého z nás 

k místu, kde žijeme a jaký život prožijeme.  

 

Děkujeme všem dárcům, členům spolku za jejich činnost, členům 

spřízněných spolků hasičů a sokolů v Huti, řemeslníkům a v neposlední řadě i 

P. Janu Juchovi za vstřícnost a pomoc při realizaci oprav.  

Přátelé, zachovejte nám přízeň a budeme všichni odměněni krásnou kaplí, ve  

které se sejdeme třeba na adventním koncertě!  

Za Spolek Huť pro život:  Marie Halodová    



HISTORICKÉ OKÉNKO 

VZNIK A VYPRÁVĚNÍ O SOŠE 

MATKY BOŽÍ, POZDĚJI 

NAZVANÉ PANNA MARIA 

BOZKOVSKÁ 

 
Socha byla postavena kolem roku 

1780 zdejším hospodářem panem 

Kroupou. Tento pan Kroupa neměl 

děti, a tak než umřel, nechal postavit 

ze svých úspor tuto sochu Panny 

Marie Bozkovské. Tuto 

hospodářskou usedlost č.p. 17 ve stáří prodal. Kde zemřel a kam se 

odstěhoval, již není o něm zmínka. Akorát se ví,  že ji koupil jistý pan Haloun, 

který na této usedlosti č.p. 17 hospodařil. Za jeho hospodaření o této soše není 

vůbec zmínka. Pouze se ví, že tento malinký pozemek, na kterém Panna Marie 

Bozkovská stojí, patří čtyřem majitelům dodnes. Po hospodaření po panu 

Halounovi převzal usedlost č.p. 17 jistý pan Švitorka. Není mi známo, jestli 

usedlost koupil nebo zdědil. U tohoto rodu, je již známo, že sochu nechal 

opravit jistý pan Švitorka.  Pak ale došlo ke změně. Z rodu Švitorků náhle 

jeden, který měl dědit č.p. 1,  zemřel. Ani ne do roka po svatbě, zůstala po 

něm vdova Marie roz. Lucká. Můj děda Václavů si paní Marii Luckou vzal za 

ženu, a tím pádem se spojila dvě hospodářství v jedno č.p. 58 a 17. Tudíž se 

musel začít starat i o sochu Panny Marie. Dědovi se narodily tři dcery, Anna, 

Julie, Marie. Potud je to vyprávění Antonína Václavů a mé maminky Julie, 

která si vzala pana Sochora z č.p. 15, to byl můj tatínek. 

 

Děda Václavů se o sochu vzorně staral, nechal ji dvakrát vymalovat. Založil 

na opravu této sochy 35.000 ,- Kč v místní kampeličce. Říkal, že je to nadace 

před válečných peněz a z úroků se měla socha opravovat, udržovat. Dále 

z vyprávění mé maminky Julie, když byla v Bozkově pouť, chodívalo kolem 

této sochy procesí, o které bylo vypravováno až do Českého Dubu. Když přišli 

k této soše, tak u ní odpočívali, pojedli. Z místní vesnice jim prodávali různé 

pití a pohoštění. Pochopitelně se pomodlili a pak pokračovali dál k Bozkovu, 

což ještě bylo asi pět kilometrů. 

 

Musím se vrátit k dědovi Václavů, který nechal sochu vymalovat dvakrát. To 



druhé vymalování již pamatuji. Psal se rok 1937, dané vymalování bylo velice 

pěkné, několika barvami. Jenže vymalování nevydrželo ani 15 roků, déšť a 

vítr si provedl své a malbu ze sochy po čase smyl.  Když děda Václavů, za 

války zemřel, přešla údržba sochy na rod Sochorů. V té době začal jiný režim 

a jiné podmínky. V roce 1948 režim „diktátor“ zrušil Kampeličky a veškeré 

peníze z dědovy nadace byly prakticky zabaveny a převedeny na spořitelny. 

Tudíž nadace zanikla a o peníze se přišlo.  

 

Znovu se vracím k maminčině vyprávění, socha byla i několikrát poškozena a 

to většinou dětmi z nerozumu. Jednou maminka vyprávěla, že socha byla 

pomazána blátem a sochu museli rodiče umýt. Po padesátých letech přišla 

socha Panny Marie do vlastnictví státu a o sochu se prakticky nikdo nestaral.  

 

Až když přišla 70. léta, to již velice dobře pamatuji, přišli k babičkám na 

prázdniny dva hoši ze sousedské vesnice, kteří na sochu Panny Marie vylezli, 

zvrátili ji a utekli. Socha byla velice moc poškozena, byli z ní tři kusy. Šel 

jsem tehdy na MNV, co se s tím udělá. Bylo mně řečeno, ať se o to nestarám, 

že socha není moje. Je pravdou, že sochu nechal opravit MNV, nějakým 

sochařem, ale nevím kterým. Byla opravována přímo na místě a určitá místa 

sochy byla pozlacena. Dozvěděl jsem se, že tenkrát oprava stála 7.000,- Kč.  

 

Po devadesátých letech byla opět poškozena, uražená ruka, to přičítám opět 

dětem, které házely do koruny kaštanů, aby jim popadaly kaštany, které snad 

nosily do školy. Socha byla už opět omšelá od povětrnostního počasí, a tak 

socha stále chřadla. Několikrát jsem byl na městském úřadě žádat o pomoc 

s opravou. Buď nebyly peníze, nebo bylo výmluvou, že socha stojí na 

pozemku několika majitelů, a že patří všem vlastníkům pozemku. I když na 

tomto pozemku nám připadalo 9/16, to jsou skoro dvě třetiny pozemku.  

 

Když už jsem si nevěděl rady, zajel jsem na Krajský úřad v Liberci a tam 

ochotně se mnou sepsali žádost o opravě sochy a následně ji zaslali na 

Městský úřad v Železném Brodě, to vše v roce 2013. Dále mně KÚ Liberec 

napsal žádosti, aby se ostatní majitelé vzdali sochy Panny Marie, jinak by se 

museli podílet na opravě. Obešel jsem všechny spolumajitele, aby se sochy 

vzdali, což ochotně všichni udělali. Tím socha připadla jenom mně. A já mohl 

opět vyjednávat na městském úřadě, kde byl starostou pan Jakubička, který 

byl pro opravu.  

 

Zakázku na opravu od městského úřadu dostal pan Roztočil, akademický 

sochař, a ten ji v roce 2013 začal opravovat, renovovat. Rozebral ji, odvezl do 

ateliéru na Malé Skále – Vranov. Vymalování sochy provedl jistý pan Tepr, 



malíř a natěrač ze Železného Brodu. Socha byla opravena a následně zpět 

umístěna na své místo na jaře v roce 2014. Já Bohumil Sochor jsem vykopal 

základy a nechal je vybetonovat betonárkou z Velkých Hamrů. Rozpočet na 

opravu sochy činil 82.000,- Kč. Základy jsem zaplatil ze svého, z 99% 

zaplatilo Ministerstvo kultury ČR a jedním procentem se podílel Městský úřad 

v Železném Brodě. Neutekly ani tři měsíce od opravy a někdo urazil roh 

soklu, opět jsem to dal opravit. Opravu provedla paní Roztočilová a zaplatil 

jsem 3.500,- Kč. 

 

V roce 2014 jsem sochu nechal posvětit páterem Brodským a Bozkovským. A 

tím se navázaly pobožnosti a mše Svaté z roku 1950, kdy musely být 

ukončeny tehdejším režimem. V minulosti řídil pobožnosti pan farář Karel 

Červinka. Dnes pobožnosti a mše svaté řídí pan farář Jan Jucha a pan farář 

Kryštof z Bozkova byl u svěcení.  

 

Letošní mše svatá má připadnout na 8. května 2017. 

 

 

sepsal Bohumil Sochor 

Horská Kamenice 58 

 

 

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! 



Všeobecný: Zastavení obchodu se zbraněmi 

 

Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod 

se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí. 

 

Národní: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a 

usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli 

jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31). 

Liturgický kalendář na červen 2017 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad daným 

veršem 

1.6. Ev: Jan 

17,20-26 

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. 

2.6. Ev: Jan 

21,15-19 

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.“ Řekl mu: 

„Pas mé beránky!“ 

3.6. Ev: Jan 

21,20-25 

Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo 

všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět 

neměl dost místa pro knihy o tom napsané. 

4.6. Ev: Jan 

20,19-23 

... řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte 

hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 

tomu odpuštěny nejsou.“ 

5.6. Ev: Mk 

12,1-12 

V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od 

nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, 

zbili a poslali zpět s prázdnou. 

6.6. Ev: Mk 

12,13-17 

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

7.6. Ev: Mk 

12,18-27 

Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, 

ale jsou jako nebeští andělé. 



8.6. Ev: Mk 

12,28b-34 

Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z 

celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! 

9.6. Ev: Mk 

12,35-37 

Sám David nazývá Mesiáše Pánem, jak tedy může být 

jeho synem? 

10.6. Ev: Mk 

12,38-44 

Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než 

všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni 

totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého 

nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být 

živa. 

11.6. Ev: Jan 3,16-

18 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 

život věčný. 

12.6. Ev: Mt 5,1-

12 

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 

13.6. Ev: Mt 5,13-

16 

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město 

ležící na hoře. 

14.6. Ev: Mt 5,17-

19 

Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, 

nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze 

Zákona, dokud se všechno nestane. 

15.6. Ev: Jan 6,51-

58 

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho 

vzkřísím v poslední den. 

16.6. Ev: Mt 5,27-

32 

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. 

17.6. Ev: Mt 5,33-

37 

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

zlého 

18.6. Ev: Mt 9,36-

10,8 

Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať 

vyšle dělníky na svou žeň 

19.6. Ev: Mt 5,38-

42 

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za 

zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali 

jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, 

nastav mu i druhou. 

20.6. Ev: Mt 5,43-

48 

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete 

se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny 

nebeského Otce. 



21.6. Ev: Mt 6,1-

6.16-18 

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. 

22.6. Ev: Mt 6,7-

15 

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; 

oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých 

slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co 

potřebujete, dříve než ho prosíte. 

23.6. Ev: Mt 

11,25-30 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste 

obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout 

24.6. Ev: Lk 1,57-

66.80 

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí 

syn 

25.6. Ev: Mt 

10,26-33 

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i 

já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však 

zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v 

nebi. 

26.6. Ev: Mt 7,1-5 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem 

soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou 

měříte, takovou Bůh naměří vám. 

27.6. Ev: Mt 

7,6.12-14 

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. 

28.6. Ev: Mt 7,15-

20 

Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a 

hozen do ohně. 

29.6. Ev: Mt 

16,13-19 

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji 

svou církev a brány pekel ji nepřemohou. 

30.6. Ev: Mt 8,1-4 Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na 

zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On 

vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A 

hned byl očištěn od svého malomocenství. 

Svátky a slavnosti v květnu: 

4.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

8. 6. Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze 

9.6. sv. Efrém Syrský 

11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

15.6. Slavnost Těla a krve Páně 



23.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny ve středu 7. 6., 21. 6., 28. 6. 

 

3. 6.   Pouť ve Bzí 

 

4. 6. 18:00 Koncert v kostele sv. Jakuba v Žel. Brodě 

8. 6. /čtvrtek/ 

 

 Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného 

kněze – po mši sv. v Žel. Brodě tichá adorace 

na úmysl svatosti manželství a nových 

kněžských povolání do 20:30 hod. 

9. 6. /pátek/ 8:00 Mše sv. ráno z důvodu jarmarku v Žel. Brodě 

Sobota 10.6., 

17.6., 24.6. 

 Nebudou mše sv. v Zásadě a ve Bzí 

11. 6. /neděle/ 

18. 6. /neděle/ 

 P. Jana Juchu zastupuje P. Michal Podzimek 

11. 6.  Setkání rodin a manželských párů 

15. 6. /čtvrtek/  

 

16:00 

18:00 

Slavnost Těla a Krve Páně – P. Jana zastupuje 

P. Kryštof Mikuszewski 

v Držkově 

v Žel. Brodě 

13.6., 14.6., 16.6.  Mše sv. v Žel. Brodě nebudou 

22. 6. /čtvrtek/ 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 

života 

24. 6.  Zájezd do polské Legnice 



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: 483 389 223, 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: 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 
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