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EDITORIAL 

Letošní duben je bohatý na různé události. Tou nejdůležitější je, že můžeme 

slavit události naší spásy. Také se můžeme radovat z těch, kteří tuto spásu 
přijali a budou v neděli Božího milosrdenství svatořečeni. Je to Jan XXIII. a 

Jan Pavel II. 

Přeji vám, abyste se mohli stát svatými díky tomu, co pro nás vysloužil Ježíš, 

abyste s otevřeným srdcem přijali pravdu, že Ježíš nejen trpěl a zemřel na 
kříži, ale byl vzkříšen. 

Kéž pravda o vzkříšení nám všem dává sílu překonávat pozemské těžkosti, 

abychom se mohli ze vzkříšeného Krista radovat na věčnosti. 
P. Jan 

CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI  

Encyklika papeže Františka o víře 
Kapitola druhá - pokračování 

JESTLIŽE NEUVĚŘÍTE, NEPOROZUMÍTE(Iz 7,9)  

Poznání pravdy a láska 

26. Může v této situaci křesťanská víra nabídnout službu obecnému dobru, 

pokud jde o správný způsob chápání pravdy? K odpovědi je zapotřebí 
zamyslet se nad typem poznání, které je vlastní víře. Pomoci může výraz 

svatého Pavla: „Víra je v srdci“ (Řím 10,10). Srdce je v Bibli středem člověka, 

kde se střetávají všechny jeho dimenze: tělo i duch; osobní niternost i otevření 
člověka světu a druhým; intelekt, vůle a citovost. Je-li srdce schopno držet 

pohromadě všechny tyto dimenze, pak proto, že je místem, kde se otevíráme 

pravdě a lásce a necháme se jimi v hloubi dotknout a proměnit. Víra přetváří 

celého člověka, nakolik se otevírá lásce. V tomto spojení víry a lásky lze 
chápat formu poznání vlastního víře, její přesvědčivost, její schopnost 

osvěcovat naše kroky. Víra poznává, nakolik se pojí k lásce, neboť láska 

přináší světlo. Porozumění víry se rodí z přijetí velké Boží lásky, která nás 
vnitřně přetváří a dává nám nové oči, abychom viděli realitu.  

27. Je známo, jak filosof Ludwig Wittgenstein vysvětlil spojitost víry a jistoty. 

Věřit je prý podle něho zkušenost podobná zamilovanosti, pojaté jako něco 



subjektivního, co nelze předložit jako platnou pravdu všem. Modernímu 

člověku se skutečně zdá, že otázka lásky nemá co do činění s pravdou. Láska 
se dnes jeví jako zkušenost spojená se světem nestálých citů a nikoli s 

pravdou.  

Je to vskutku adekvátní popis lásky? Ve skutečnosti lásku nelze redukovat 

na cit, který přichází a odchází. Dotýká se sice naší citovosti, ale to proto, 
aby ji otevřela milované osobě a započala tak cestu, která je vyjitím z 

uzavřenosti vlastního já a vykročením k druhému, aby byl vybudován trvalý 

vztah; láska směřuje ke sjednocení s milovanou osobou. Ukazuje se tak, v 
jakém smyslu láska potřebuje pravdu. Jedině, zakládá-li se na pravdě, může 

láska trvat v čase, překonat prchavý okamžik, upevnit a podepřít tak společnou 

cestu. Pokud láska nemá vztah k pravdě, je podrobena proměnlivým citům a 
nepřekoná zkoušku času. Pravá láska však sjednocuje všechny prvky naší 

osoby a stává se novým světlem k velkému a plnému životu. Láska bez pravdy 

nemůže nabízet pevný svazek, nedokáže převést „já“ za jeho osamocení, ani 

jej osvobodit z pomíjivosti okamžiku a budovat život, aby nesl plody.  

Potřebuje-li láska pravdu, pak také pravda potřebuje lásku. Lásku a pravdu 

není možné oddělovat. Bez lásky se pravda stává pro konkrétní lidský 

život chladnou, neosobní a despotickou. Pravda, kterou hledáme a která 
nabízí smysl našim krokům, nás osvěcuje, když se nás dotýká láska. Kdo 

miluje, chápe, že láska je zkušenost pravdy a že otevírá naše oči, aby viděly 

nově celou realitu v jednotě s milovanou osobou. V tomto smyslu napsal svatý 
Řehoř Veliký, že „amor ipsenotitiaest“, sama láska je poznáním a přináší 

novou logiku. Jde o vztahový způsob pohledu na svět a stává se sdíleným 

poznáním, viděním skrze vidění druhého a společným viděním všech věcí. 

Vilém ze Saint Thierry sledoval ve středověku tuto tradici, když komentoval 
verš z Písně písní, ve kterém milovaný říká milované: Tvé oči jsou očima 

holubice (srov. Pís 1,15). Tyto dvoje oči, vysvětluje Vilém, jsou věřící rozum 

a láska a stávají se jediným zrakem nazírajícím Boha, když se intelekt 

stává „osvíceným intelektem lásky“. 

28. Tento objev lásky jako zdroje poznání patří k původní zkušenosti každého 

člověka a nachází spolehlivý výraz v biblickém pojetí víry. Okoušením lásky, 

kterou jej Bůh vyvolil a zrodil jako lid, dochází Izrael k pochopení jednoty 
božského plánu, od počátku k dovršení. Poznání víry, poněvadž se rodí z lásky 

Boha, který uzavírá Smlouvu, je poznáním, které svítí na cestu v dějinách. A 

také proto jsou pravda a věrnost v Bibli pospolu. Pravý Bůh je Bůh věrný. 
Ten, který plní svoje sliby a dává chápat svůj plán v čase. Skrze zkušenost 

proroků, v bolesti exilu a v naději na definitivní návrat do svatého města, 

vytušil Izrael, že tato Boží pravda přesahuje jeho vlastní dějiny a zahrnuje 



dějiny celého světa, počínaje stvořením. Poznání víry osvěcuje nejenom 

specifickou trasu jednoho národa, ale celý běh stvořeného světa od jeho 

počátku k jeho dovršení. 

PASTORACE 

Prožíváme ještě postní dobu, ale velmi rychle se blíží Velikonoce. 
Toto mimořádné období nás vybízí k přemýšlení o naší víře, naději a lásce. 

K tomu nám může pomoci Písmo svaté, které, jak doufám, častěji čteme a 

zvlášť rozjímáme o událostech z Ježíšovy křížové cesty. 
 

Velkopáteční hovor Piláta s Ježíšem byl podivný. Pilát, aby zjistil totožnost 

vězně, dal Mu otázku: „Ty jsi král?“ Ježíš odpověděl: „Ano. Já jsem král. Já 
jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych dal svědectví pravdě.“ 

Římský úředník tomu zřejmě pramálo rozuměl. Nevěděl, že k úplnému 

svědectví je potřeba smrt vězně, a to úředně potvrzená, aby nikdo neměl 

nejmenší pochybnosti. 
Římský prokurátor, aby vydal rozsudek, potřeboval svědky, kteří měli 

povinnost svoje výpovědi potvrdit přesvědčivými argumenty. Věděl ale, že je 

možné vymyslet falešné svědectví. A když nemohl toto falešné svědectví 
vyvrátit, musel i proti svému svědomí vydat rozsudek.  

To se stalo na Velký pátek. Pilát chtěl co nejrychleji ukončit proces, a to se mu 

povedlo. 
Věc svědka Pravdy se ale vrátila k Pilátovi již na velikonoční ráno. 

Odsouzeného nepotkal, ale přišli svědkové prázdného hrobu. Štěstím pro 

Piláta bylo, že to neohrožovalo moc a bezpečí Římské říše, a proto ho to 

nemuselo zajímat. Problém ale měli židovští velekněží. Oni střežili čistotu 
víry, čistotu zjevení Pravdy. Zničili Pilátovýma rukama svědka Pravdy, 

samotného Mesiáše, a teď slyší, že právě tím vyplnili Písmo. 

 
Kdyby hlásání radostné zvěsti spočívalo jen v mluvení, bylo by velmi 

jednoduché s tím skončit. Ale dávání svědectví Pravdě není k zastavení. Ústa 

mluvící pravdu je možné zavřít. Janu Křtiteli zavřeli ústa, když mu setnuli 

hlavu. Ale tato sťatá hlava neustále dává svědectví Pravdě a hlásá evangelium. 
Sv. Maximu Vyznavači nejen že vytrhli jazyk, ale i uťali dlaň, kterou psal 

traktáty na obhajobu zjevené Pravdy. Zmlkl, přestal psát, ale svědectví uťatého 

jazyka a ruky promlouvalo a promlouvá staletími hlasitěji než jakákoli slova.  
Hlásat pomocí svědectví radostnou zvěst o Božím království čisté Pravdy je 

možné vždycky a všude. Nevadí žádná situace. Ježíš v Pilátově pretoriu určil 

jednou provždy hlavní formu hlásání evangelia – je jím svědectví dané pravdě. 



Každý, kdo je z pravdy, poslouchá Jeho hlas a dává svědectví pravdě tam, kde 

to Bůh očekává. 
 

Petr, Jan, apoštolové potkali vzkříšeného Krista a zbytek života strávili tím, že 

svědčili o Jeho zmrtvýchvstání. My také máme svědčit o víře v Jeho i naše 

vzkříšení. Protože Pravda, o které svědčí Ježíš, se týká otevřené perspektivy 
věčnosti. Člověk může žít věčně. Existuje svět čisté Pravdy, do kterého může 

vejít každý z nás. Kdo odkryje krásu, moc a bohatství věčné Pravdy, ten 

snadno pochopí, že ona je tak velkou hodnotou, že svědčit o její existenci 
může být nejdůležitějším cílem našeho pozemského života. 

Je ale pozoruhodné, že tisíckrát více věříme svědkům vychvalujícím falešné 

hodnoty, než svědkům čisté pravdy. Raději žijeme ve světě barevné iluze, než 
diamantových hodnot Božské Pravdy. Od začátku, od ráje snadněji věříme otci 

lži než Bohu. Proč? Není to proto, že budujeme svůj svět na tom, co je nám 

právě teď příjemné a ne na tom, co je dobré? 

Egoismus je hluchý ke svědectví pravdy, protože sám je lží. 
P. Jan 

EKONOMIKA 

V březnu bylo vybráno 8 521,- Kč, z toho 2 783,- Kč bylo 

odesláno na pojištění kostelů. 
Za Jakuba se ve všech farnostech vybralo celkem 650,- Kč. 

Na opravu kostela jsme ze zahraničí přijali dar 1 000,- Euro, za což děkuji. 

P. Jan  

UPOZORŇUJEME 

Ve Svatém týdnu a Velikonočním oktávu – od 15. 4. do 25. 4. 
nebude výuka náboženství. Začneme 29. 4.  

Po Velikonocích od úterý 22. 4. do soboty 26.4. mše svaté nebudou.  

PŘEJEME 

V dubnu oslaví svá životní jubilea: 

Ludmila Havlinová 

Jiřina Maryšková 70 let 

Alena Žídková 

Monika Hlavová 45 let 



František Procházka 

Marie Pleštilová 
Anna Halamová 

Marie Maryšková 70 let 

Anna Procházková 

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

zdraví. 

GRATULUJEME MANŽELŮM MARYŠKOVÝM ZE ZÁHOŘÍ KE 

ZLATÉ SVATBĚ.  

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s pplk. Mgr. Pavlem 

Rumlem, kterého se nám podařilo zrekrutovat telefonicky 

přímo do vysílání Radiožurnálu. Přednášku, doufám, že i 

s kytarou, jsme nazvali optimisticky 

RADOSTNĚ NA VŠECH FRONTÁCH 

Setkání bude ve středu 2. 4. 2014 v 18:15 hodin v aule Střední 

uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. 

Přikládám alespoň několik základních informací ze stránek Armády České 

republiky. 

 

pplk. Mgr. Pavel Ruml 

* 29.12.1956 v Pelhřimově.  

do roku 1984 duchovní Českobratrské církve evangelické 

Služba v AČR: 

1999 – 2003 - vojenský kaplan 4. brigády rychlého nasazení Havlíčkův Brod 

2003 – 2005 - vojenský kaplan Velitelství společných sil Olomouc 
2006 – 2013 - vojenský kaplan Ústřední vojenské nemocnice Praha 

2013 – současnost - vojenský kaplan Agentury personalistiky Praha 



Zahraniční operace: 

duben - říjen 2000 - SFOR (Bosna a Hercegovina) 
září 2002 - duben 2003 – Enduring Freedom (Kuvajt/Irák) 

září - říjen 2007 - Tunisko (Tobruk) 

leden - červenec 2009 - 14. kontingent AČR v silách KFOR (Kosovo) 

Životopis: 
Po maturitě na gymnáziu ve Velkém Meziříčí studoval na Komenského 

bohoslovecké evangelické fakultě v Praze (1976-82) a na Teologické fakultě 

Aberdeen ve Skotsku (1980-81). Základní vojenskou službu vykonal 1982-84 
v Topolčanech jako zdravotnický instruktor. Od roku 1984 byl farářem v 

Šonově u Náchoda a od 1986 v Letohradě. Manželka Jana je farářkou ČCE v 

Olomouci a mají spolu 3 dospělé děti. Těšíme se na Vaši bohatou účast. 

Další podrobnosti o jeho osobě a jeho činnosti se dozvíme z jeho povídání a 

díky zvídavým otázkám z publika.  

Těšíme se na Vaši bohatou účast. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

NÁVRH PROGRAMU POUTI KE SV. JOSEFU NA KRÁSNÉ 

DNE 1. 5. 2014 

 
9:30   Zahájení poutě: 
na faře – Kytarový koncert studenta AMU H. Králové – M. Jelínka 

Výstava z děl fotokroužku dětí ZŠ Pěnčín. 

Davis Szalaysculptures – umělecké zpracování kovů 
Interaktivní výstava prací p. Jaroslavy Balatkové a jejích přátel. 

Prodejní výstava uměleckého skla atelieru rodiny Olivových. 

Armillaria – ČSOP:  tvůrčí dílnička, povídání o přírodě, prodej knížek, semínek, 

pohlednic – infomateriály 
 

10:00 Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Josefa  
celebrovaná P. Františkem Schritterem OPraem., farářem z Přepeř u Turnova 

hudební doprovod pan H. Lau a paní J. Klokočníková 

10:301. pohádka Divadélka z půdy pana Pešána 

11:15 pěvecký sbor Generace Gospel Choirz Jablonce nad Nisou, 
12:00 Kittelův dům :zahájení páté sezóny –otevření a zpřístupnění Kittelova domu 

– historie, současnost,budoucnost 

Tajemství – slavnostní křest novinky Kitl, Soutěž o KitlSyrob 

http://www.generacegospel.ic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2:generace-gospel-choir


12:30 Zpívánky Divadélka z půdy 

13:00 Huntířovský smíšený pěvecký sbor - Mgr. Věra Paldusová 
13:30 Kombinovaný koncert Mgr. Klokočníkové, jejích žáků 

a smyčcového kvarteta Ad libitum 

13:30 2. pohádka Divadélka z půdy 

14:30Folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou – pásmo tanců, říkadel a 
písniček 

15:15 Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou s Jabloneckou 

píšťalkou 
Po celou dobu poutě je možné zakoupit si levné domácí a stylové občerstvení ve 

farské kuchyni, u hasičů, ve stáncích Kitlsro. a Kozí farmy Pěnčín. Na posezení 

jste vítáni všude. 

Koníčci p. Šeflové budou vozit děti na louce nad kostelem. 

Případná změna programu je vyhrazena. 

 

Doprava – 8,40 hod je odjezd autobusu ze Železného Brodu  z Malého náměstí  
přes Těpeře - Alšovice -  Pěnčín, s obvyklými autobusovými zastávkami 

 
Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice Děkanství 

železnobrodského, Kitlsro., Krásnohled, Armillaria, Výletní areál Pěnčín. 

 

INFORMACE O VÝLETU DO WAMBEŘIC 

V sobotu 21. června 2014, odjezd autobusu v 6:30 z Malého náměstí v 

Železném Brodě. 
Polské peníze lze vyměnit za hranicemi – budou pro osobní účely. 

Na zpáteční cestě navštívíme buď rodný dům Aloise Jiráska v Hronově,  nebo 

jinou památku. 
Dopravné 270,- Kč bude vybíráno v autobuse. 

V. Petružálková 

 

POZVÁNKA NA 49. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Diecézní centrum pro mládež zve na 49. diecézní setkání mládeže, které se 

bude konat v Litoměřicích ve dnech 11. - 12. dubna 2014.  
Jeho mottem jsou slova z Písma „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 

nebeské království.“ (Mt 5,3). 
Více informací naleznete na  www.dcml.cz 

http://www.dcml.cz/


FÓRUM 

Papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII. budou 

svatořečeni 27. dubna 2014 

Bývalí papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII. budou svatořečeni tento rok 27. 
dubna. Oznámil to papež František při setkání s kardinály v Apoštolském 

paláci. O kanonizaci svých předchůdců rozhodl nový pontifik v červenci 2013, 

když schválil druhý zázrak potřebný pro kanonizaci Jana Pavla II. V případě 
Jana XXIII. nařídil František kanonizaci i bez potvrzeného druhého zázraku, 

uvedla agentura AP.  

Podle analytiků má společné svatořečení obou mužů za cíl sjednotit církev - 

Jan Pavel II. měl totiž jak své příznivce, tak odpůrce. A stejně je tomu u Jana 
XXIII. Oba zesnulí papežové jsou považováni za nejoblíbenější a nejvlivnější 

hlavy katolické církve v novodobých dějinách. Patří i mezi oblíbence 

současného papeže: u příležitosti výročí smrti Jana Pavla II. se František 
modlil u hrobek obou mužů.  

Charismatický Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, stál v čele 

církve od roku 1978 do své smrti v roce 2005. Za pontifikátu polského rodáka 

se zhroutily komunistické režimy ve východní a střední Evropě. 

Jan XXIII., který byl papežem od roku 1958 do své smrti v roce 1963, svolal 

historický druhý vatikánský koncil, jehož úkolem bylo reagovat na potřeby 

moderní doby. 

Zdroj: http://www.lidovky.cz/papezove-jan-pavel-ii-a-jan-xxiii-budou-svatoreceni-27-dubna-
pnb-/lide.aspx?c=A130930_130433_lide_mct 

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! 

Duben 

Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o 

spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. 

Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo 

zakoušejí utrpení a nemoci. 

Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení 

křesťanů, zrozenému o Velké noci. 

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

1.4. 1. čt: Ez 47,1-9.12 
Žl: 46 

Ev: Jan 5,1-3a.5-16 

Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už 

dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ 

2.4. 1. čt: Iz 49,8-15 

Žl: 145 

Ev: Jan 5,17-30 

Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je 

spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli 

toho, který mě poslal. 

3.4. 1. čt: Ex 32,7-14 

Žl: 106 

Ev: Jan 5,31-47 

Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe 

navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! 

4.4. 1. čt: Mdr 2,1-22 

Žl: 34 

Ev: Jan 7,1-2.10.25-

30 

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; 

kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je 

pravdivý a není v něm nepravosti. 

5.4. 1. čt: Jer 11,18-20 

Žl: 7 

Ev: Jan 7,40-53 

Chrámová stráž odpověděla: „Nikdo nikdy takto 

nemluvil!“ 

6.4. 1. čt: Ez 37,12-14 
Žl:  130(129) 

2. čt: Rim 8,8-11 

Ev: Jan 11,1-45 

Ježíš řekl: "To není nemoc k smrti, ale k slávě 

Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn." 

7.4. 1. čt: Dan 13,1-62 

Žl: 23 

Ev: Jan 8,1-11 

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 

8.4. 1. čt: Nm 21,4b-9 

Žl: 102 

Ev: Jan 8,21-30 

Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě 

samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu. 



9.4. 1. čt: Dan 3,14-

20.91-92.95 

Žl: Dan 3 

Ev: Jan 8,31-42 

„Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je 

otrokem hříchu. Když vás Syn osvobodí, budete 

skutečně svobodni. 

10.4. 1. čt: Gn 17,3-9 

Žl: 105 

Ev: Jan 8,51-59 

Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má 

smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího 

davu pronárodů. 

11.4. 1. čt: Jer 20,10-13 

Žl:  18 
Ev: Jan 10,31-42 

„Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham 

narodil, já jsem.“ 

12.4. 1. čt: Ez 37,21-28 

Žl: Jer 31 

Ev: Jan 11,45-56 

Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a 

oni budou mým lidem. 

13.4. 1. čt: Iz 50,4-7 

Žl:  22(21) 

2. čt: Flp 2,6-11 

Ev: Mt 26,14-27,66 

"Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento 

kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." 

14.4. 1. čt: Iz 42,1-7 

Žl: 27 

Ev: Jan 12,1-11 

„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a 

uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za 

smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral 

slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic 

ty, kdo sedí v temnotě. 

15.4. 

1. čt: Iz 49,1-6 

Žl: 71 
Ev: Jan 13,21-38 

Šimon Petr mu řekl: „Pane, proč tě nemohu nyní 

následovat? Svůj život za tebe položím.“ 

16.4. 1. čt: Iz 50,4-9a 

Žl: 69 

Ev: Mt 26,14-25 

Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho 

služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není 

žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a 

opře se o svého Boha. 

17.4. 1. čt: Ex 12,1-8.11-

14 

Žl: 116(115) 

2. čt: 1Kor 11,23-26 

Ev: Jan 13,1-15 

Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto 

kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 

18.4. 

1. čt: Iz 52,13-53,12 

Žl: 31(30) 

2. čt: Zd 4,14-

16;5,7-9 

Ev: Jan 18,1-19,42 

A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi 

bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od 

Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl 

proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, 

tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás 
uzdravily. 

19.4. Celkem devět čtení, 

podrobněji jsou 

uvedena pod 

tabulkou  

A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně 

sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=15&m=4&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=4&r=2014


20.4. 1. čt: Sk 10,34a.37-

43 

Žl: 118(117) 

2. čt: Kol 3,1-4 

Ev: Jan 20,1-9 

Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke 

hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli 

Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 

21.4. 

1. čt: Sk 2,14.22b-

33 

Žl: 16 
Ev: Mt 28,8-15 

Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou 

radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. 

22.4. 1. čt: Sk 2,36-41 

Žl: 33 

Ev: Jan 20,11-18 

Ježíš řekl Marii: „Nedotýkej se mne, dosud jsem 

nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz 

jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k 

Bohu svému i Bohu vašemu.“ 

23.4. 1. čt: Sk 3,1-10 

Žl: 105 

Ev: Lk 24,13-35 

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s 

námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ 

24.4. 1. čt: Sk 3,11-26 

Žl: 8 

Ev: Lk 24,35-48 

Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a 

třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude 

zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem 

národům, počínajíc Jeruzalémem. 

25.4. 1. čt: Sk 4,1-12 

Žl: 118 

Ev: Jan 21,1-14 

Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam 

ryby najdete.“ 

26.4. 1. čt: Sk 4,13-21 
Žl: 118 

Ev: Mk 16,9-15 

Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u 
stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž 

nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. 

27.4. 1. čt: Sk 2,42-47 

Žl: 118(117) 

2. čt: 1Pt 1,3-9 

Ev: Jan 20,19-31 

Ježíš mu řekl: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. 

Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili." 

28.4. 1. čt: Sk 4,23-31 

Žl: 2 

Ev: Jan 3,1-8 

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, 

nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království 

Boží.“ 

29.4. 1. čt: 1Jan 1,5-2,2 

Žl: 103 

Ev: Mt 11,25-30 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť 

jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své 

duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé 

břemeno netíží.“ 

30.4. 1. čt: Sk 5,17-26 

Žl: 34 

Ev: Jan 3,16-21 

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je 

odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného 

Syna Božího. 

 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=4&r=2014


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

1. Čtení: Gn 1, 1-2, 2 nebo kratší text: Gn 1, 1. 26-31a 

Žl 104 (103), 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14b. 24+35c nebo: Žl 33 (32), 4-5, 8-7. 12-
13. 20+22  

2. Čtení: Gn 22, 1-18 nebo Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 

Žl 16 (15), 5+8. 9-10. 11  

3. Čtení: Ex 14, 15-15, 1 
Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18  

4. Čtení: Iz 54, 5-14 

Žl 30 (29), 2+4. 5-6. 11+12a+13b  
5. Čtení: Iz 55, 1-11,  

Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6  

6. Čtení: Bar 3, 9-15. 32 - 4, 4 
Žl19 ( 18), 8. 9. 10. 11  

7. Čtení: Ez 36, 16-17a. 18-28 

Žl 42 (41), 3. 5 bcd; 43 (42), 3. 4 nebo: Žl 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19  

Epištola: Řím 6, 3-11 
Žl 118 (117), 1-2. 16ab+17. 22-23 

Evangelium: Mt 28, 1-10 

Úplné texty čtení a žalmů velikonoční vigilie lze najít na 
http://www.katolik.cz/texty/vigilie.asp 

Svátky a slavnosti v dubnu 

13.4.Květná neděle 

16.4. středa Svatého týdne - sv. Bernadetta Soubirousová 

17.4. Zelený čtvrtek 

18.4. Velký pátek 
19.4. Bílá sobota 

20.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 



KALENDÁŘ 

2.4. (středa) 18:15 Přednáška ČKA-Radostně na všech 

frontách 

v aule sklářské školy 

3. 4. (čtvrtek)  Biblická hodina 
po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

9. 4. (středa)  Biblická hodina 

po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

13. 4. 

Květná neděle 

8:30 Mše svatá v Ž. Brodě 

17. 4. 

Zelený čtvrtek 

18:00 Mše svatá v Ž. Brodě 

18. 4. 

Velký pátek 

10:00-11:30 

14:00-15:30 

17:15 
18:00 

Adorace, svátost smíření 

Adorace, svátost smíření 

 

Křížová cesta 

Velkopáteční obřady v Ž. Brodě 

19. 4. 

Bílá sobota 

10:00-11:30 

14:00-15:30 

10:00,11:30, 

14:00,15:30 

20:00 

Adorace, svátost smíření 

Adorace, svátost smíření 

Svěcení pokrmů 

 

 

Velikonoční vigilie v Ž. Brodě 

20. 4. 

neděle Zmrtvýchvstání 

Páně 

8:00 

9:30 

11:00 

16:00 

Mše sv.- Ž. Brod 

Bzí 

 Loučky 

 Krásná  

21. 4. 

pondělí Velikonočního 

oktávu 

8:30 

10:00 

11:00 

Mše sv.-Ž. Brod 

Držkov 

Zásada 

22. 4. – 26. 4. 

(úterý – sobota) 

 Mše sv. nebudou 

27. 4. 

neděle Velikonočního 

oktávu, neděle 
Božího milosrdenství 

8:30 

11:00 

16:00 

Mše sv.- Ž. Brod 

Loučky 

Krásná 
– celebruje P. Michal Podzimek 



Sbírka na záchranu kostelů 

30. 4. (středa)  Biblická hodina 

po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

1. 5. (čtvrtek)  

10:00 

Pouť ke sv. Josefu na Krásné 

Mše sv. - celebruje P. František Schritter 

OPraem. 

Glosy 

Chvíli jsem přemýšlela, co mě dělá v životě šťastnou. 
Myslím, že mi stačí jedna milující bytost, kterou vedle sebe 
mám, jeden VELKÝ BŮH, který už dávno existuje a čisté 
svědomí, které momentálně nemám, ale snad mi ho 
modlitba, svatá zpověď a čas pomohou očistit. A já tomu 
věřím, což je to úplně nejdůležitější. VÍRA.   
      eH  
       

Neustále se tedy zbavuj části svého majetku tím, že ho 
budeš ochotně dávat jako almužnu chudým, neboť dávat 
z toho, co máme, znamená právě o tolik se ochuzovat. A 
čím víc dáš, tím víc se ochudíš. Je pravda, že Bůh ti to 
vrátí, a to nejen na onom světě, ale už na tomto – vždyť nic 
tolik nepomáhá zdaru v časných věcech jako almužna – ale 
než ti to Bůh vrátí, budeš vždycky o tolik chudší. Ó jak 
svaté a bohaté je toto ochuzování almužnou.  
        
     Sv. František Saleský



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 

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

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 


