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CESTY VÍRY 

MILOSRDENSTVÍ A SOUCIT 

Milosrdenství je slovo nejen složené, ale dokonce přeložené, napodobení 
výrazu latinského /misericordia/.  

Rozhodně však nesvádí k mylným etymologickým vysvětlením, jak se to často 

stávalo při výkladu výrazu románského. Milosrdný je ten, kdo má „milé 

srdce“. To je však pojem velmi široký, proto ho autoři zúžili do této definice: 
„Milosrdenství je soucit s cizí bídou, smutek nad ní.“ Soucit je názorný projev 

jednoty nejen lidské, ale všeho stvoření. Soucit je známka dobrého srdce, ale 

přece to ještě není pravá ctnost. Pak bychom snadno plakali vícekrát. Když se 
kuře zabíjí, a podruhé nad tím, kdo nemůže kuřecí sousto polykat. Rozumný 

soucit se projeví tehdy, když jde o skutečné neštěstí, když někoho potká 

opravdové zlo. 
Za největší zlo považují křesťané hřích. Máme mít tedy soucit s tím, kdo lže, 

krade, zabíjí? Vždyť je vinen on sám. Křesťanská mravouka si už od 

nejstarších dob pomáhá rozlišením mezi hříchem a hříšníkem.  

Svatý Jan Zlatoústý se v jedné své homilii velmi rozhorlil proti kacířům, proti 
těm , kteří ze zloby kazí Boží pravdu a matou dobré lidi. Pak se však zalekl, že 

zašel daleko. „Ten hněv“ jak říká, „platí bludu, není ale pravda, že bych 

nenáviděl kacíře. Když člověk tak hluboko klesne, je potřeba se za něho 
modlit a plakat nad ním, ne ho nenávidět.“  

Někteří východní světci chtěli tuto pravdu zdůraznit způsobem velmi 

zvláštním. Tak např. litovali veřejně „ubožáka“ tyrana a mávali rukou nad 
utiskovanými. Není prý třeba mít soucit s tím, kdo dostane za odměnu Boží 

království, ale spíše s tím, kdo je nenáviděn na zemi a bude potrestán na 

věčnosti. Proti takové zásadě se nedá nic namítat. Spíše jde o to, jak se má 

soucit s hříšníkem projevit. 
Teoreticky je snadné rozlišit hříšníka. Je to však stejně snadné v denním 

styku?  

Svatý Tomáš Akvinský nám chce ulehčit kontakt s chybujícími, na které 
bychom se jinak zlobili, touto úvahou. Je sice pravda, že s hříchem, s vinou 

nemůžeme mít soucit. Ale „i vina sama je někdy zároveň i trestem“. Je totiž 

následek něčeho, co předcházelo. Zpustlý chlapec, který nikdy nepoznal 

rodinné prostředí, je opravdu chudák a právem ho litujeme, i když lže a krade. 
Kristus Pán se modlí za ty, kteří ho ukřižovali, protože „nevědí, co činí“ (srv. 

Lk 23,34), sv. Štěpán prosí, aby Bůh „nepřičítal hříchu“ nenávist se kterou ho 

jeho krajané kamenují.  



Tím spíše máme mít soucit s chybami bližního, za které nemůže, které plynou 

z nešťastné a nepříjemné povahy, z nenapravitelných zlozvyků. 

převzato z knihy P. Tomáše Špidlíka „Prameny světla“  

 

PASTORACE 

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad 
vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. /Kol 3.1/ 

Bylo to 20. dubna 1945 v koncentračním táboře v Dachau. Tento den se zapsal 

hluboce do paměti více než třiceti tisícům vězňů, kteří tam přebývali. Mezi 

nimi bylo 800 kněží. Od časného rána byl na stožáru vchodové brány vyvěšen 
bílý prapor. První vlaštovka přicházející svobody. Odpoledne kolem páté 

hodiny dozorce zamával bílým šátkem na znamení kapitulace a přišli vojáci 

spojenecké armády. Těžká železná vrata, která oddělovala vězně od světa, se 

navždycky otevřela. Vězňové podávali ruce osvoboditelům radostně křičíce: 
„Svoboda, svoboda!“. Objímali se navzájem, plakali a modlili se. Zpívali 

zbožné písně. Všichni byli opojeni svobodou. Někteří nesli tu radostnou zvěst 

o svobodě nemocným a umírajícím. Ti už nemají sílu, aby tuto radost mohli 
naplno prožít. Ale všichni od tohoto okamžiku přestávají být čísly, všichni se 

cítí být znovu lidmi. Otroci se stávají svobodnými. Uprostřed lágru je 

postaven velký kříž jako v aréně Kolosea – symbol Krista a Golgoty. Symbol 
vítězství a svobody. Toto znamení bylo výmluvné. Podobně se dálo i v jiných 

lágrech a vězeních. Byl to však symbol jiného osvobození, toho, které se událo 

před dvěma tisíci lety. Bylo to nejopravdovější osvobození. Dokonalo se v den 

Kristova zmrtvýchvstání. Byl to den největšího vítězství Nebe nad peklem, 
Boha nad satanem, života nad smrtí. 

Velký pátek se zdál být triumfem pekla a satana. Ale v neděli zmrtvýchvstání 

se obrátila karta. Celé úsilí Kristových nepřátel bylo zmařeno. Těžce 
připravovali kříž a pak přivalili obrovský kámen na hrob. Pracně připravili 

posměvačský nápis na kříži. Netušili, že tímto způsobem připravují Kristu 

ještě větší triumf. To všechno, co mělo být potupou, se stalo výmluvným 

vítězstvím Krista Krále.  

Ernest Lavisse kdysi řekl: “Já jako historik nevím, co se událo na velikonoční 

ráno. Ale dobře vím, že v tento den se zrodilo lidstvo, které neumírá. 

Předpovědi proroků se staly skutečností. Všechny předobrazy starého zákona, 
všechna osvobození vyvoleného národa jak z otroctví egyptského, 



babylonského či asyrského blednou vůči tomuto osvobození dokonaného 

Kristem.“ To Kristovo osvobození je vítězstvím nad největším zlem, které má 
svůj pramen v hříchu. Znamená vítězství nad největší katastrofou a otroctvím, 

do kterého upadl lidský rod po hříchu rodičů. Smysl a význam tohoto 

osvobození je hlubší, větší, objímá také každého z nás bez rozdílu, bez 

výjimky. Velikonoce jsou svátkem optimismu. Křesťanský optimismus není 
naivní. Není jen iluzí. Je ze všech nejreálnější, protože je postaven na 

nejpevnějším základu – na vzkříšení Krista. Protože, jak říká sv. Pavel v 1. 

listu Korinťanům: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, 
ještě jste ve svých hříších /1.Kor 15,17/ Máme-li naději v Kristu jen pro 

tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! /1. Kor 15,19/ 

Jaký smysl by potom měl poctivý život, modlitba a utrpení. Tehdy by člověk 
měl horší úděl než mají zvířata, která nemusejí usilovat o svojí spásu. 

Na Bílou sobotu večer církev zpívá Velikonoční chvalozpěv a původní 

myšlenkou tohoto poselství je výzva k radosti – Exultet:   

„Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! 
K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu!“ 

„To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy  děti, kdysi vyvedl 

z Egypta; Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.  
To je tedy ta noc, kdy jas ohnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.  

To je noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista od nepravostí 

světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.  
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.„ 

Jásejme a radujme se z vítězství života nad smrtí, lásky nad nenávistí, dobra 

nad zlem, Krista nad satanem, Nebe nad peklem.  

A tuto radost vyjadřujme nejen svými ústy, ale také celým svým životem. 

P. Jan 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

JARO NA KRÁSNÉ 2016 

V pátek18. 3. v kostele sv. Josefa na Krásné jsme uskutečnily brigádu a 

provedly velký úklid před Velikonocemi. Podařilo se uklidit většinu kostela. 

Chtěla bych tímto poděkovat paní Pleštilové a paní Paldusové za jejich přístup 
a velký výkon. Měly jsme dobrou náladu i přesto, že tam bylo dost chladno.  



Uvědomila jsem si, že kdyby nás bylo třeba deset osob, stihly bychom úplně 

celý kostel uklidit. Chtěla bych apelovat na ostatní farníky tohoto kostela, že 
pomoci může každý podle svého náhledu a možností. 

Bude-li mít někdo zájem, může se ozvat v kostele paní Haškové, která vše 

zorganizuje a zařídí. 

Předem děkuji za případnou pomoc a spolupráci při dalších úklidech. 

H. Hašková, farnice kostela sv. Josefa na Krásné 

EKONOMIKA 

Jistě jste si všimli. Máme nové obřadní ubrusy. Pořizovací cena 

činí 4.300,- Kč.  

Další výdaj je za nový ornát s logem letošního roku Božího milosrdenství – 

cena 3.500, Kč. 

Při nedělním posezení po mši svaté na faře byla vyhlášena sbírka. Paní Jiřinka 
Maryšková přijímá finanční příspěvky po celý rok. Za ubrusy už peníze byly 

vybrány a předány otci Janovi, který je přivezl z Polska.  

Patří mu i poděkování za návrat dekoračních prvků zavěšených v kněžišti. My 

pamětníci se vracíme vzpomínkou před rok 1969, kdy se prvky odstranily. 

V. Petružálková 

PŘEJEME 

V dubnu oslaví svá životní jubilea 

Ludmila Havlinová 
Adámek Hanuš 

Jiřina Maryšková 

Alena Žídková 

Ondřej Václavík 
Monika Hlavová 

František Procházka  

Marie Pleštilová 
Toník Plesl 5 let 

Marie Zoufalová 

Anna Halamová 

Marie Maryšková 
Anna Procházková 

Josef Jakubička 

Všem farníkům přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku  

"KAREL IV. - JEHO MLÁDÍ A VZDĚLÁNÍ". 

Po několika letech jsme opět přesvědčili 

pana Mgr. Libora Gottfrieda z Národního archivu 

k cestě do Železného Brodu, aby se zde podělil s posluchači se svými 

vědomostmi o Karlu IV. formou přednášky a besedy.  

Kdy? Ve středu 13. 4. 2016 v 18:15, v aule sklářské školy. 

Věrným posluchačům ho není zapotřebí představovat. A pro ty, kteří se 

jimi taky chtějí stát a neznají ho, připojuji aspoň několik informaci. 

Sympatický člověk, který umí o dějinách velice zajímavě vyprávět. Je 

to povoláním archivář a historik, pracující v Národním archivu. 

O některých detailech Karlova vzdělání a celoživotního vzdělávání 

určitě většina z nás neví.  

Aspoň lehký aperitiv přednášející posílá v předstihu - Karel IV. získal 

své vzdělání především v Paříži po svém sedmém roce, a před svým 15. 

rokem, kdy byl vržen do bojových akcí v Itálii, kde získal neocenitelné 

zkušenosti diplomatické a vojenské. Celý život pak doplňoval své 

vzdělání četbou latinské kronikářské, mystické a teologické literatury a 

kontaktem s umělci a vzdělanci. Byl jedním z prvních našich 

panovníků, který nejen uměl číst a psát, ale psal dokonce literární práce. 

Kdo se připraví ještě lépe, určitě bude mít k mnohému i dotazy. Přineste 

si je s sebou a přijďte opět v hojném počtu. Těšíme se na Vás. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



KONCERT PANÍ KLOKOČNÍKOVÉ 

se bude konat 23. dubna od 17:00 v kostele sv. Bartoloměje 

v Držkově.  

Všichni jsou srdečně zváni.  

 

POUŤ SV. JOSEFA1. května 2016 

Kittelův areál – Krásná - Pěnčín u Jablonce n. N. 

 9.30 Zahájení poutě 
 Výstava betlémů z misijních zemí – Salletini na misiích 

 V budově fary v patře jsou připraveny interaktivní dílničky pro děti, 
 prodejní výstava skla studia Olivových a výstavky rukodělných prací. 

Armillaria – ČSOP: tvůrčí dílničky, infomateriály. 

 V přízemí kavárnička, divadélko pro děti „Matičky“ 

  v 11,30 hod. a ve 13,30 hod. s novými pohádkami 
 

 10.00 Slavnostní poutní Mše svatá v kostele sv. Josefa 

Hlavním celebrantem bude P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., 

CScR 

generální vikář Litoměřické diecéze.  
 

11.30 Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka - studenta konzervatoře v 
Pardubicích - fara 

12.00 Kittelovo muzeum - zahájení sezóny 2016 

12.30 Pěvecký sbor Generace Gospel Choir - v kostele sv. Josefa 
13.15 Huntířovský smíšený pěvecký sbor - pod vedením Mgr. Paldusové - 

před farou 

13.45 Kvartet Ad libitum + Anička, Maruška, Jarmila Klokočníkovi – v 

kostele 
14.00 Divadlo Studia Hamlet ze Železného Brodu: Kytička pro Emu 

 - v Kittelově domě 

15.00  Jablonecká píšťalka – soubor zobcových fléten 
15.30  Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou, v kostele sv. 

Josefa 

 

Po celou dobu poutě je možné zakoupit levné domácí 



občerstvení ve farské kuchyni, u hasičů, ve stáncích 

Kitl s. r. o. a Kozí farmy Pěnčín. 
Na posezení jste vítaní všude. 

Koníčci pí. Šeflové povozí děti na louce u kostela, možná budei hříbátko 

 

 Pořadatelé: 

 

 Obec Pěnčín, 

 Římskokatolická farnost Krásná, 

 Matice děkanství železnobrodského, 
Kitl s.r.o., Krásnohledo.s., 

Armillarie, Výletní areál Pěnčín 

. 
 

DOPRAVA LINKOVÝMI AUTOBUSY: 

ze Ž. Brodu – přes Čížkovice do Jabl. n. N.: 

 7.15, 7.18, 9.15,10.20,11.15,13.10,13.15 hod. 
z Jablonce n. N. – přes Čížkovice do Ž. Brodu: 

8.15,9.15,10.15,11.55,12.15,13.55,14.15 hod. 

 
a zpět z Čížkovic do Jablonce n. N.: 11.38,13.38,15.38,16.38,17.38 hod. 

zpět z Čížkovic do Ž. Brodu: 10.29,12.29,14.29,15.35,16.29,18.29 hod.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI - INFORMACE NA KVĚTEN 

Májové pobožnosti v přírodě budou vždy v pondělí. 

Začínáme v Horské Kamenici u sochy Matičky hor v pondělí 2. května 2016. 
Autobus /linkový/ jede v 17:15 ze Železného Brodu, osobní auta budou 

odjíždět v 17:20 od fary. Kdo může vzít své auto a poskytnout volné místo, 

oznamte, prosím, P. Janovi nebo V. Petružálkové. Děkuji. 

Další mše svaté v přírodě budou zveřejněny včetně autobusů v květnovém 

čísle Jakuba. 9. května bude májová na Krásné u „morového sloupu“. Začátek 

přizpůsobíme příjezdu autobusových spojů. 

V. Petružálková 

 



FÓRUM 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM K LÉČBĚ 
NEPLODNOSTI  
 
V sobotu 5.3. se v Brně konal akreditovaný seminář "NAPROHELP, úspěšná 

cesta k dítěti". 

 

NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit nechtěnou neplodnost bez 

poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické církve, a při tom 

velice úspěšně. Postupně byla vypracovaná MUDr. Lázničkovou na základě 

zahraničních zkušeností i vlastních zkušeností jak z poradenské praxe, tak 

především z ambulantní gynekologické praxe. Při využití NAPROHELP 

dochází k úspěšným otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo otěhotnět 

cestou přes umělé oplodnění. Při respektování námi doporučených rad a 

postupů takto otěhotní a porodí 80% žen.  

 

Je potěšující, že metoda si získává stále větší pozornost i mezi dalšími 

gynekology. A to jak v České republice, tak i na Slovensku.  To potvrzuje i 

skutečnost, že přednášející byli nejen z České republiky, ale i lékařky ze 

Slovenska. A jako účastníci přijeli lidé, které problematik opravdu zajímala, z 

různých částí republik - od Karlových Varů, z Jižních Čech, od Olomouce i z 

Frýdku- Místku. 

 

Tímto seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí pomáhat, a mají nejen 

empatii, poradenské dovednosti, ale především měli možnost získat znalosti 

nezmanipulované tlakem farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy.  

Tento seminář se v CENAP plánuje opět na podzim - více na 

stránkách www.cenap.cz 

dr. Lázničková  

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

K BOHU PŘES INTERNET? 

Jak je tato cesta těžká a zrádná jsem se přesvědčil nedávno a rád se podělím o 

zážitky. Někde jsem narazil na video "Zprávy z nebes", slibující lákavé 

http://www.cenap.cz/


vyprávění o mariánských zjeveních. A také to tak začíná - poutává, až 

dojímavá líčení událostí z Fatimy, Lurd... ..svědectví nadšených 

uzdravených.... Následuje však ostrá kritika - nejen těchto zjevení, ale vůbec 

mariánské úcty - že prý Ježíšova matka není a nemůže být spoluvykupitelkou, 

žádnou Královnou, ani naší matkou... ..dokonce zde učení věřící pánové na 

základě obdivuhodných znalostí bible! dokazují, že tohle vše je jen dílo 

démona, stejně jako i třeba úcta k eucharistii v katolickém kostele, že prý se 

Panna Maria staví na místo Boha, přepisuje Evangelium... .. načež jsem 

pochopil, že film pochází z dílny Církve adventistů sedmého dne. Vše je 

ovšem podáno tak mistrovsky a přesvědčivě, že se vůbec nedivím, jak 

SNADNO podobné filmy otřesou vírou mnoha katolíků.  

 První co mě napadlo bylo - škoda, že ve filmu není ani zmínky o lásce. O 

lásce, která zdobí zástupy mariánských ctitelů v dějinách katolické církve! 

Jeden jediný příklad za všechny: kněz Maxmilián Maria Kolbe. Vždyť každý 

ví, že víra bez lásky jsou jen slova. Právě Panna Maria v Medžugorje často 

opakuje: "Modlete se za ty, kdo ještě nepoznali Boží lásku." ....a pak jsem si 

vzal do ruky poslední poselství Panny Marie... ..a vida! - jak Duch svatý 

krásně působí -  úplně jako kdyby tato Její poslední slova byla odpovědí 

autorům tohoto filmu: "Málo milujete a modlíte se ještě méně... ..jste ztracení 

a nevíte co je váš cíl... ..vraťte se k modlitbě srdcem.."  Nejsou to slova příliš 

tvrdá? Úplně slyším, jak by reagovali ti učení pánové: "Co si to ten démon 

dovoluje, takto nás soudit? Copak je Bůh?...atd..atd..."  ..kdyby opravdu znali 

dobře bibli pak by hned věděli, že Panna Maria JEN A POUZE opakuje slova 

nám všem dávno známá, která vyslovil už před dvěma tisíci lety sv. apoštol 

Pavel: " ..kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych 

neměl - NIC NEJSEM.." ..jen to řekla trochu jinak. A proč to Panna Maria 

dělá? Protože ví, že když se tato krásná slova v kostele čtou, je tam přítomno 

deset lidí, pět z nich spí a ti ostatní kývají hlavou jo to už jsme slyšeli a 

přemýšlí co bude za chvíli dobrého k obědu... Zatímco na kopci zjevení se 

tlačí tisíce lidí a s mobily a tablety čekají na každé slůvko, které vizionáři po 

zjevení řeknou. A tak mě napadlo: co kdyby tenkrát Pavel tuto krásnou chválu 

lásky vůbec Korintským nenapsal?? A co kdyby to řekla až teď třeba Panna 

Maria v Medžugorje? Třeba takto: "Koukejte se honem modlit srdcem, jinak 

NIC NEJSTE!" ..dovedu si představit ten křik a kritiku z úst uražených 

vzdělanců.... 

Ne! Panna Maria se nestaví na místo Boží ani nepřišla přepsat evangelium - tu 

krásnou zvěst o nejkrásnější Lásce. Přichází zas jen jako pokorná služebnice 

této Lásky, aby nás této lásce učila. Protože ví, že bez tohoto zapomenutého 



umění - UMĚNÍ MILOVAT - jsme jen "dunící kov a zvučící zvon, i 

kdybychom rozuměli všem tajemstvím a obsáhli všechno poznání." 

..a tak jsem asi už i já dobře pochopil, proč si Panna Maria nevybírá pro svá 

poselství světu podobné učence a znalce bible, ale naopak - prosté, malé děti, 

třeba Bernadetu. Málo platné: "Nebudete-li jako malé děti....." ..a tuto poslední 

větu bych vzkázal těm učeným pánům z filmu. Je také z bible.  

T. Šilhán 
 

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: Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji 

neocenitelnou práci. 

Evangelizační:  Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů 

vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista. 

Národní: Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi 

hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a 

našli v ní svůj domov. 

 

 



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

veršem z Bible 

1.4. 1. čt: Sk 4,1-12 

Žl:  118 

Ev: Jan 21,1-14 

Ježíš -...V nikom jiném není spásy; není pod 

nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž 

bychom mohli být spaseni.“ 

2.4. 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. 

3.4. 
neděle 

1. čt: Sk 5,12-16 

Žl:  118(117) 
2. čt: Zj 1,9-11a.12-

13.17-19 

Ev: Jan 20,19-31 

On na mě položil pravici a řekl: "Nic se neboj! 

Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, 
a hle - jsem živ na věky věků a mám klíče od 

smrti a podsvětí. 

4.4. 
slavnost 

1. čt: Iz 7,10-14 

Žl:  40(39) 

2. čt: Žid 10,4-10 

Ev: Lk 1,26-38 

Anděl k ní /k Marii/ vešel a řekl: „Buď zdráva, 

milostiplná! Pán s tebou!“ 

5.4. 1. čt: Sk 4,32-37 

Žl:  93 

Ev: Jan 3,7b-15 

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale 

nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to 

s každým, kdo se narodil z Ducha. 

6.4. 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. 

7.4. 1. čt: Sk 5,27-33 

Žl:  34 
Ev: Jan 3,31-36 

Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho 

rukou. 

8.4. 1. čt: Sk 5,34-42 

Žl:  27 

Ev: Jan 6,1-15 

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: 

„Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic 

nepřišlo nazmar!“ 

9.4. 1. čt: Sk 6,1-7 

Žl:  33 

Ev: Jan 6,16-21 

My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj 

čas modlitbě a kázání slova. 

10.4. 
neděle 

1. čt: Sk 5,27b-32.40b-

41 

Žl:  30(29) 

2. čt: Zj 5,11-14 

Ev: Jan 21,1-19 

"Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší 

chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!" Tu 

ony čtyři bytosti přidaly: "Amen!" a starci 

padli na tvář a poklonili se. 

11.4. 1. čt: Sk 6,8-15 

Žl:  119 

Ev: Jan 6,22-29 

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm 

zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn 

člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou 
pečeť. 

12.4. 1. čt: Sk 7,51-8,1a 

Žl:  31 

Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! 

Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako 
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Ev: Jan 6,30-35 to dělali vaši otcové. 

13.4. 1. čt: Sk 8,1b-8 

Žl:  66 

Ev: Jan 6,35-40 

Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo 

vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já 

jej vzkřísím v poslední den. 

14.4. 1. čt: Sk 8,26-40 

Žl:  66 

Ev: Jan 6,44-51 

Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni 

od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u 

něho, přichází ke mně. 

15.4. 1. čt: Sk 9,1-20 

Žl:  117 

Ev: Jan 6,52-59 

To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako 

jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, 

živ bude navěky.“ 

16.4. 1. čt: Sk 9,31-42 
Žl:  116 

Ev: Jan 6,60-69 

Co dává život, je Duch, tělo samo nic 
neznamená. –Ale někteří z vás nevěří.- Proto 

jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže 

přijít, není-li mu to dáno od Otce. 

17.4. 
neděle 

1. čt: Sk 13,14.43-52 

Žl:  100(99) 

2. čt: Zj 7,9.14b-17 

Ev: Jan 10,27-30 

Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony 

jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 

Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z 

rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než 

všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat 

nikdo. Já a Otec jedno jsme." 

18.4. 1. čt: Sk 11,1-18 

Žl:  42 

Ev: Jan 10,1-10 

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude 

zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne 

pastvu. 

19.4. 1. čt: Sk 11,19-26 

Žl:  87 
Ev: Jan 10,22-30 

Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského 

chrámu; Ježíš se procházel v chrámě, v 
sloupoví Šalomounově. 

20.4. 1. čt: Sk 12,24-13,5a 

Žl:  67 

Ev: Jan 12,44-50 

Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, 

kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to 

jej bude soudit v poslední den. 

21.4. 1. čt: Sk 13,13-25 

Žl:  89 

Ev: Jan 13,16-20 

Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než 

jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho 

poslal. 

22.4. 1. čt: Sk 13,26-33 

Žl:  2 

Ev: Jan 14,1-6 

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v 

Boha, věřte i ve mne. Já jsem ta cesta, pravda i 

život. 

23.4. 
svátek 

1. čt: Sk 13,46-49 

Žl:  96(95) 

Ev: Jan 10,11-16 

Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za 

ovce svůj život. 

24.4. 
neděle 

1. čt: Sk 14,21b-27 

Žl:  145(144) 

2. čt: Zj 21,1-5a 
Ev: Jan 13,31-33a.34-35 

Nové přikázání vám dávám: Milujte se 

navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se 

navzájem milujte vy. Podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 

lásku k sobě navzájem."  

25.4. 1. čt: 1 Petr 5,5b-14 ‚Na něj /Boha/hoďte všechnu svou starost‘, 
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svátek Žl:  89 

2. čt:  

Ev: Mk 16,15-20 

vždyť jemu na vás záleží. Buďte střízliví a 

bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí 

lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. 

Postavte se proti němu, silní vírou 

26.4. 1. čt: Sk 14,19-28 

Žl:  145 

Ev: Jan 14,27-31a 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 

dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se 

vaše srdce nechvěje a neděsí! 

27.4. 1. čt: Sk 15,1-6 

Žl:  122 
Ev: Jan 15,1-8 

Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám 

mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. 

28.4. 1. čt: Sk 15,7-21 

Žl:  96 

Ev: Jan 15,9-11 

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé 

lásce, jako já zachovávám přikázání svého 

Otce a zůstávám v jeho lásce. 

29.4. 
svátek 

1. čt: 1Jan 1,5-2,2 

Žl:  103 

Ev: Mt 11,25-30 

Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však 

někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista 

spravedlivého. On je smírnou obětí za naše 

hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého 

světa. 2 

30.4. 1. čt: Sk 16,1-10 

Žl:  100 

Ev: Jan 15,18-21 

Sluha není nad svého pána. Jestliže 

pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat 

– jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. 

 

Svátky a slavnosti v dubnu: 

2.4. sv. František z Pauly 
4.4. slavnost Zvěstování Páně 

16.4. sv. Bernadetta Soubirousová 
23.4. Svátek sv. Vojtěcha 
24.4. sv. Jiří 
25.4. Svátek sv. Marka 
29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské 
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FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu kromě středy, kdy se bude konat 

přednáška ČKA (13. 4.), místo toho bude ve čtvrtek 14. 4.  

 

7. 4. 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě ráno   

13. 4. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v aule sklářské školy 

14. 4. 18:00 
 

Mše sv. za ochranu lidského života -  
v Žel. Brodě 

17. 4.  Sbírka na záchranu kostelů 

23. 4. /sobota/ 17:00 Koncert paní Klokočníkové v kostele sv. 

Bartoloměje v Držkově 

1.5. /neděle/ 10:00 

 
 

18:00 

Poutní mše sv. na Krásné 

Ranní mše sv. v Žel. Brodě a v Loučkách 
nebudou 

Mše sv. v Žel. Brodě, po ní májová 

pobožnost 

2. 5. 18:00 Mše  

sv. V Horské Kamenici 

 

 
S ÚSMĚVEM     

 

Táta říká synkovi: "Koupím ti pokladničku, a ty si do ní budeš 

ukládat korunky." 

"Tati, dej pokladničku bráchovi, a já budu pokladníkem." 

 

"Tati, co to znamená, že jablko nepadá daleko od stromu," ptá se 

šestiletý Karlík.  

"Kdo ti to řekl?" 

"Strýc Emil." 

"Co jsi zase provedl?" 



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 
Pešatovénebo 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 JuchaMS 

Více o nás a o naší farnosti:www.saletini.cz 


