
JAKUB 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

DUBEN 

ČÍSLO 4    Ročník 2018 



EDITORIAL 

Požehnané velikonoční svátky a hojnost milostí od vzkříšeného Pána  

přeje P. Jan. 

 

PASTORACE 

Kristus žije! 

„…Marie Magdalská šla k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.“ 

(Jan 20,1) 

19. 1. 1924 bylo v tehdejším Sovětském svazu možno přečíst si úřední zprávu 

o smrti Lenina. V této zprávě bylo: „Jeho vize byla obrovská. Jeho schopnosti 

organizování mas byly k neuvěření. Byl pánem nového lidstva a spasitelem 

světa…“ 

Můžeme opomenout všechno ostatní, ale jedno slovo v této zprávě je důrazné 

a výmluvné – „Byl“. Byl kdysi. A dnes? Dnes leží jeho tělo v mauzoleu a jeho 

jméno je v knížkách. 

Byl ale před 2000 lety Člověk, který byl nazýván Spasitelem a Pánem nejen 

kdysi, ale zůstává jím i dnes a jeho je budoucnost. On vstal z mrtvých! Žije! 

On je!  

Na všech hrobech světa je nápis – „Zde leží…“ nebo „Zde odpočívá…“. Jen 

na hrobě Krista taková slova nejsou. „Není zde, vstal z mrtvých.“  (Lk 24, 6) 

„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ (Lk 24, 5) 

Kristus vstal z mrtvých! 

Kristus vstal z mrtvých! Protože smrt nemohla ovládnout toho, který je sám 

Život. Kristus vstal z mrtvých, protože hrob v sobě nemohl Život zadržet.  

Vstal z mrtvých, protože tak to přislíbil svým učedníkům. 

Vstal z mrtvých, aby přinesl vykoupení. 

Vstal z mrtvých, protože měl ještě hodně vykonat. 

Vstal z mrtvých, protože měl založit Církev. 

Vstal z mrtvých, aby byl neviditelnou hlavou Církve. 

Vstal z mrtvých, aby bydlel v lidských srdcích. 

Vstal z mrtvých, protože měl dát ostatním život. 



Vstal z mrtvých, aby byl Cestou, Pravdou a Životem. 

Vstal z mrtvých, protože chtěl přebývat s námi po všechny dny. 

Vstal z mrtvých, aby byl Králem králů. 

Vstal z mrtvých, aby byl věčně spolu s námi. 

Vstal z mrtvých, protože byl Bohem a naším Spasitelem. 

  

Ježíš žije! 

Tato zpráva se bleskově rozšířila po celém Jeruzalémě, Galilei, Samařsku. A 

tato zpráva se již 2000 let rozšiřovala po celém světě. A nedělala dobře nejen 

velekněžím, ale všem jeho nepřátelům. A tato zpráva každý rok zaznívá ve 

zvuku velikonočních zvonů a radostného „Aleluja!“ 

Ježíš žije! Víme, co to znamená? Jestliže žije On, tak i my budeme žít. Jestliže 

On vstal z mrtvých, tak i my z mrtvých vstaneme. Jestli je na Jeho hrobě nápis 

„Není zde.“, tak i z našich hrobů zmizí nápis „Zde spočívá…“ 

Jeho zmrtvýchvstání se přece týká i nás. Týká se našeho zmrtvýchvstání. 

Protože v Kristu jsou zahrnuty jeho osudy. Kristus je vyluštěním našeho života 

a naší smrti. 

Život… Co by lidstvo neudělalo, aby tento život zachránilo a prodloužilo. 

Doporučují se hygienické životní podmínky, racionální způsob výživy, 

transplantace ledvin, srdce. K dispozici jsou antibiotika, vitaminy, vědci 

ujišťují o prodloužení života a maximálním rozvoji. A přece se více a více 

bojíme smrti.  

Kristus – dárce života 

Zmrtvýchvstalý Kristus odkrývá a řeší záhady života a smrti. Ujišťuje nejen o 

budoucím životě a našem vzkříšení, ale již zde na zemi nám dává plný Boží 

život. Těch, kteří chtějí být pokřtěni, se ptá ústy kněze: „Co žádáš od Boží 

církve?“ Odpovídáme: „Víru.“ „Co ti dává víra?“ „Život věčný.“ 

Setkáváme se s Kristem také ve zpovědnici. Proč? Nebo k čemu? Aby nám 

vrátil život. On se také zpřítomňuje ve svatém přijímání. Když Ho přijímáme, 

slyšíme slova: „Tělo Kristovo.“ A když odcházíme z tohoto světa, všem 

připomíná: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, živ 

bude. Každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky.“ (Jan 25, 26) 

Neodstranil naši smrt, protože smrt je spojena s naším narušeným lidstvím. 

Ale dal tomu jiný smysl. Díky Kristu smrt není již koncem života, ale 

začátkem všeho nejdůležitějšího a nejhezčího. Je přechodem z jednoho stadia 

života k druhému – spanilejšímu a dokonalejšímu. 



Kristus vstal z mrtvých! 

Jestliže On z mrtvých vstal, tak i my vstaneme z mrtvých k jinému životu. 
Odtud pochází náš optimismus. K tomu optimismu Bůh připravoval lidstvo 

velkým adventem Starého zákona. Připravoval skrze proroctví proroků, skrze 

různá znamení v dějinách vyvoleného národa. 

Bůh je největší optimista. 

„A viděl, že všechno, co stvořil, bylo dobré.“ Plné optimismu je celé 

evangelium. Každá Kristova věta. Optimismus také vždy charakterizoval 

Kristovu církev.  

„Svět propadl otroctví hříchu“, říká II. Vatikánský koncil „ale byl osvobozen 

ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem po vítězství nad mocí zla, aby podle 

Božího plánu byl proměněn a dosáhl plnosti dokonalosti.“ 

Snažte se o to, co je nahoře 

Na hrobu Benjamina Franklina je takovýto nápis: „Zde leží tělo Benjamina 

Franklina, pokrm pro červy: hrob, který se podobá deskám staré knihy, za 

které je vytržen obsah a ukradeno zlacení. Ale to stejné dílo se ukáže v novém, 

hezčím vydání, ověřeném a opraveném samotným autorem.“ 

Sv. Pavel nás oprávněně vybízí slovy: „Snažte se o to, co je nad vámi, a ne o 

to, co je na zemi. A proto nejprve věci ducha, pak věci těla. Nejprve spása, pak 

to, co je pozemské. Nejprve Bůh, pak všechno jiné. Protože důležitější je duch 

než tělo, protože důležitější je Bůh než svět, protože důležitější je spása duše 

než všechno ostatní. 

Přeložil P. Jan   

 

 

LITURGICKÉ OKÉNKO 

ROZUMĚT MŠI SVATÉ A PROŽÍVAT JI  

Maria na La Salette hovořila dvakrát na téma neděle. Poprvé jako o dni, který 

si Bůh vyhradil pro sebe. Podruhé, když mluvila o modlitbě, si stěžovala: V 
létě chodí na Mši svatou jen několik starších žen. Ostatní pracují v neděli celé 

léto. A v zimě, když nevědí, co s časem, chodí do kostela, jen aby si tropili 

posměch z náboženství. Co nám tím chce Maria povědět? Neděli spojuje s 

účastí na mši svaté. Jedno od druhého nelze oddělit. Neděle nemůže být pouze 

dnem, ve kterém nebudu pracovat, dnem odpočinku, rekreace. Vždyť v neděli 



Ježíš vstal z mrtvých. Je to oslava našeho vykoupení, počátek nového života, 

který jsme obdrželi. Tak jako Velikonoce jsou středem liturgického roku, tak 

neděle - mše svatá je středem týdne. Můžeme se zeptat sami sebe: je pro mne 
neděle posledním dnem v týdnu, nebo prvním? V opise stvoření světa čteme, 

že sedmého dne Bůh odpočíval po celém díle stvoření. Proto můžeme neděli 

považovat za den poslední. Zase v evangeliu čteme, že Ježíš vstal z mrtvých v 

noci, ze soboty na neděli. Zmrtvýchvstání Krista je novým počátkem, vše se 

mění, nic už není jako dříve. Proto neděli můžeme považovat za den první 

celého týdne. Účastí na eucharistii nekončíme pracovní týden, ale začínáme. 

Vždyť eucharistie je pro nás zdrojem života, zdrojem očištění. Abychom celý 

týden měli sílu a odvahu ke křesťanskému životu, ke konání dobra, musíme se 

posilnit, umocnit. Ježíš přece řekl, že bez něho nemůžeme nic učinit. Bez 

něho, tedy bez eucharistie. Slova Ježíše: jsem s vámi až do konce světa, 

nejplněji platí právě o mši svaté. Proto ji ustanovil před svým umučením a 

smrtí, nejen jako památku, ale jako stálou přítomnost jeho utrpení, smrti a 

zmrtvýchvstání. Mše svatá je jako stroj času, přenáší nás o dva tisíce let zpět. 

Jsme svědky Ježíšova zatčení, bičování, odsouzení. Jdeme s ním křížovou 

cestou na Golgotu, jsme svědky jeho ukřižování. Slyšíme jeho slova: ženo to 

je tvůj syn, dcera. Slyšíme jeho prosbu: Otče odpusť jim. Vidíme jeho smrt a 

uložení v hrobu. Ale jsme rovněž svědky jeho zmrtvýchvstání. To vše v jedné 

chvíli, ve mši svaté.  

 

Rozdělili jsme mši na různé části, protože chceme analyzovat, lépe rozumět. 

Liturgie slova, liturgie eucharistie, úvodní obřady, příprava darů, svaté 

přijímání, závěrečné obřady. Toto rozdělení nám může skutečně pomoci, ale 

ve skutečnosti mši nelze rozdělit. Copak si mohu vybrat, že budu přítomen jen 

u bičování Ježíše a toho jak bere kříž, nebo ho krátce doprovodím na jeho 

křížové cestě a pak si půjdu po svých? Samozřejmě, že to takto jde, vždyť 
mnozí to tak činí. Otázkou zůstává, jestli se za mne nestává pouze lhostejný 

divadelní divák. V evangeliu čteme, že i velekněží a farizeové stáli pod 

křížem. Stáli tam jen jako diváci. Chtěli vidět, co se stane, chtěli mít jistotu, že 

Ježíš skutečně zemře. Proto se v jejich životech nic nezměnilo. 

Můžeme si proto položit otázku, jak prožívám mši svatou, oběť Ježíše Krista.  

P. Josef 

 

 



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem, kdo jste se přišli rozloučit s Františkem Soldátem a doprovodili 

ho na cestě poslední. A největší poděkování patří otci Janovi, který obětavě, 

téměř denně, za Františkem dojížděl do Liberce, poskytoval duchovní 

podporu, svátosti a modlitby. 

V. Petružálková 

 

 

 

PŘEJEME 

 V dubnu oslaví svá životní jubilea: 

Ludmila Havlinová 

Jiřina Maryšková 

Alena Žídková  

Ondřej Václavík 

Monika Hlavová 

Marie Pleštilová 80 let 

František Procházka 

Genovéfa Kočí 

Antonín Plesl 

Marie Coufalová 

Anna Halamová  

Marie Maryšková 

Anna Procházková 

Josef Jakubička 

Pater Kuman 60 let 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a 

mnoho lásky.  

Blahopřejeme manželům Žilíkovým ze 

Železného Brodu k 25. výročí svatby.  

 

 



 
NENECHTE SI UJÍT 

 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s přednášejícím  

Doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.  

z Historického ústavu Akademie věd České republiky  

"AKTUÁLNÍ DĚJINY" 

 

Pondělí 30. dubna 2018 v 18:15.  

Aula sklářské školy - Železný Brod 

Pan Šebek je osobnost dostatečně mediálně známa, nebude u nás poprvé, a tak 

ho ani představovat nemusím. Jsem rád, že se nám jej pro Železný Brod opět 

podařilo získat i přes jeho neskutečnou vytíženost a věříme, že to bude velice 

intenzívní večer.  

Těšíme se na setkání s Vámi a s ním. 

Ing. arch. Martin Tomešek  

 

 

 



POUŤ KE SV. JOSEFU NA KRÁSNÉ 1. 5. 2018 

Program poutě  

9:30    zahájení poutě – uvedení výstavy: pan Votoček 

10:00  slavnostní mše svatá  

celebrant Mons. ICLic.Mgr. Martin Davídek, generání vikář 

Litoměřické diecéze 

11:00   komentovaná  prohlídka Burgu 

 

11:30  divadélko pro děti v patře fary   

12:00    zahájení Kittelova muzea 

12:30    Huntířovský pěvecký sbor- venku 

13:00    Matičky 

13:00    v kostele . Hudební škola Trojzemí. 

13:30    Nisanka a  Malá Nisanka  -  venku 

14:15   koncert  Generace Gospel Choir - kostel 

14:45   přednáška Petra a Josef Venclovi:  Bulharsko– Salesiáni 

                                                                     -   fara 

15:30   Smíšený pěvecký sbor Janáček - kostel  

16:30  komentovaná prohlídka Burgu   

 nebo posezení u ohně za farou : Armillaria 

 

FÓRUM 

Centrum naděje a pomoci z.s. 

V sobotu 7.4.2018 brněnské  Centru naděje a pomoci pořádá další  

z akreditovaných seminářů, určených pro zdravotníky i poradce PPR,  

tentokrát na téma „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“.  

Účastníci mají možnost se nejen seznámit s principy metody NAPROHELP,  

s její vysokou úspěšností v řešení nechtěné neplodnosti, ale i prakticky  

si vyzkoušet vyhodnocení záznamů STM PPR a jejich přínos pro léčbu  

nechtěné neplodnosti i správné stanovení termínu porodu.  

Přihláška a další informace jsou na https://www.cenap.cz/naprohelp-kurz  

https://www.cenap.cz/naprohelp-kurz


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 Marií, 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: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii 

– aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu 

odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty. 

Národní: 

– za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na 

Boží volání. 

  

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

veršem z Písma svatého 

 

1.4. 

ne 

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k 

hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k 

Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a 

řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ 

2.4. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské 

3.4. „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele 

těmito slovy: Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=4&r=2018


rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí 

k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘ Tak vloží mé jméno na 

Izraelce a já jim požehnám.“ 

4.4. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého 

Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. 

5.4. Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli 

znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i 

život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali 

mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho 

viděli.“ 

6.4. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit 

skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 

7.4. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude 

milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě 

nemiluje, nezachovává má slova. 

8.4. 

ne 

„Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly“…. 

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin 

žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a 

pokorně chodil se svým Bohem. 

9.4. Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v 

tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu 

moudrým. 

10.4. Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží 

stavba. 

11.4. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti 

Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, 

jsem svatý! K svému bratru neměj nenávist.“ 

12.4. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a 

nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své 

nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli 

syny nebeského Otce; 

13.4. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=4&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=4&r=2018


z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, 

dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu 

takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 

Bůh žárlivě milující  

14.4.  Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, 

kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení 

těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 

15.4. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, 

Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš 

milosrdný a věrný, 

16.4. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klaněl se a řekl: 

„Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, 

Panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíjný; promiň nám však 

vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví.“ 

17.4. Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje 

mrak, hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak; a vane-li jižní vítr, 

říkáte: ‚Bude vedro‘ – a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co 

vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento 

čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné? 

18.4. Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto 

fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ 

On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej 

okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš 

jej porazit.‘“ 

19.4. „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a 

věřte evangeliu.“ 

20.4. ‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych 

přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil 

zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil 

zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 

21.4. Achab si zavolal Obadjáše, správce domu. Obadjáš se velice bál 
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Hospodina. Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, 

ujal se Obadjáš sta proroků, schoval je po padesáti mužích v 

jeskyni a opatřoval je/po tři roky/ chlebem a vodou. 

22.4. Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisidskou Antiochii.  

Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali 

ve víře; říkali jim: „Musíme projít mnohým utrpením, než 

vejdeme do Božího království.“ 

23.4. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo 

a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou 

nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, 

hned odpadají. 

24.4. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; 

bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. 

25.4. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já 

posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte 

Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, 

komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 

26.4. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme 

přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“Obrátil 

se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.Syn člověka nepřišel 

lidi zahubit, ale zachránit.“ 

27.4. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.  

Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli 

zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“  

Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ 

28.4. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z 

mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i 

vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. 

29.4. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani 

nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá 

nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je 

úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží 
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vůle. 

30.4. „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se 

budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou 

hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete 

tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví: 

‚Neznám vás, odkud jste!‘ Odstupte ode mne všichni, kdo se 

dopouštíte bezpráví.‘ 

 
Slavnosti a svátky v dubnu: 

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

1.- 8. 4. Velikonoční oktáv 

8. 4. Neděle Božího Milosrdenství 

9. 4. Slavnost Zvěstování Páně 

11. 4. sv. Stanislav 

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 vždy ve středu . 

Od začátku dubna budou večerní mše sv. v kostele 

11. 4. 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě na ochranu života od 

početí do přirozené smrti 

30. 4. /pondělí/ 18:15 Přednáška ČKA - Doc. Mgr. Jaroslav 

Šebek, Ph.D. – ve sklářské škole 

1. 5. svátek sv. 

Josefa 

 Pouť na Krásné 



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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