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EDITORIAL 

Nacházíme se uprostřed postní doby a za pár týdnů budeme prožívat největší 

křesťanské svátky – Velikonoce. Přeji vám, abyste od vzkříšeného Pána 

čerpali sílu k vítězství nad bolestmi a utrpením, které přináší všední den, a 

radovali se, že vzkříšený Pán nám dává nejen život zde na zemi, ale také 

naději na šťastný život po smrti. 

P. Jan 

PASTORACE 

KRISTŮV SVATÝ ŠACHMAT 

Na výstavě obrazů v pařížském Louvru se nachází dramatický obraz Fausta 

z Goetheho dramatu. Faust sedí u stolu zaujatý hrou partie šachů. Na první 

pohled to vypadá, že Faust prohrává. Jeho soupeřem ve hře je satan. Satan tam 

sedí a ironicky se usmívá. Myslí si, že má vítězství v ruce. Škodolibě se 

úkosem dívá a svýma očima požírá šachovnici. Ze strany se na to dívá anděl 

/anděl zmrtvýchvstání/ zaujatý situací na šachovnici. Když se díváme na 

obraz, můžeme slyšet „Šach mat! Hra skončena! Vyhrál jsem!“ A přece někdo 

s vnímavým zrakem šachového hráče vidí, že partie ještě není prohraná. 

Jednou se stalo, že světově významný šachista ještě jako dítě se podíval na 

obraz „Hra v šachy“ a náhle zavolal na matku, která se šla podívat na další 

obrazy: „Podívej, Faust má ještě jeden tah a ten tah mu zajistí vítězství!“ (E. J. 

Ritz, The Ritz Collection) 

Poselství velikonoc – život s Bohem 

Na mysl mi přichází dva obrazy z velikonočního rána. Zahrnují celek 

velikonočního příběhu. První – obraz Krista opuštěného a skonávajícího na 

kříži. Druhý – obraz prázdného hrobu a setkání s učedníky – znamená to, že 

smrt byla poražena. 

Kristus zemřel, abychom my mohli žít. Dal život, aby ukázal svou lásku. 

Abychom tuto jeho lásku rozdělili mezi všechny. Proto Velikonoce jsou pro 

nás každým rokem výzvou. Opravdu věříme, že Kristus zmrtvýchvstal? Přece 



víra ve zmrtvýchvstání je základem a jádrem křesťanství. Nachází se v centru 

velikonočního poselství. 

Zmrtvýchvstání Krista znamená, že smrt přestala vládnout nad člověkem, smrt 

není koncem naších dějin. Je začátkem nové etapy. Existuje život po smrti. Je 

to život s Bohem, který může existovat a rozvíjet se již teď. Cílem našeho 

současného života je příprava na život po smrti. Podobně jako období před 

narozením dítěte je přípravou na jeho život po narození. Satan s Kristem 

prohrál. Kristus nám dává možnost zvítězit nad každým hříchem, vyhrát náš 

život pro věčné štěstí.  

Ale život po smrti není jediným motivem Velikonoc. Velikonoční svátky říkají 

hodně o životě zde na zemi. Život má význam. Člověk žije zároveň v rozměru 

ducha a také těla. V našem současném životě jsou oba rozměry vzájemně 

propojeny. Samotný život závisí na lásce. Naše víra ve zmrtvýchvstání je 

zárukou, že život zvítězí nad hříchem, egoismem, sobectvím, nenávistí. A 

proto je opravdu možné se ze života radovat. 

Velikonoce neodstraňují utrpení ani nechrání před fyzickou smrtí. Navíc před 

zmrtvýchvstáním Krista se v centru lidského utrpení nacházela bezvýchodnost 

a zoufalství. Po zmrtvýchvstání má utrpení a smrt odlišný charakter, protože 

trpěl a zemřel Kristus. Teď přičiněním Krista toto místo vyplňuje naděje. Když 

trpíme nebo upadáme do depresí, když se cítíme opuštění anebo když 

umíráme a svěřujeme se Kristu, naše utrpení nás neničí, ale přibližuje nás ke 

Kristu a k Bohu.  

Je víra ve vzkříšeného Pána schopna proměnit náš život? 

Před několika lety a možná i teď bývá v Budapešti „Tanec neděle Veliké 

noci“. „Tance Velikonoc“ probíhají na různých místech ve světě. Na 

internetovém You Tube je umístěn ten v Budapešti. Tančí ho na náměstí více 

než 1 300 mladých lidí. Tančící a dokonce i ti, kteří tanec jen sledují, říkají, že 

zmrtvýchvstání je cítit. Celý ten tanec ukazuje, že život „triumfuje“ nad smrtí.  

Chceš se připojit k „Tanci zmrtvýchvstání“ anebo zůstat stát na místě? 

Samozřejmě rozhodnutí patří tobě. Chceš žít v uzavřeném prostoru jako ve 

vězeňské cele, skořápce pseudovoleb, zlozvyků, závislostí, ambicí? Nebo 

volíš život „mimo klec“?  



Velikonoce se týkají především „vyjití z klece“, z hrobu. Velikonoce jsou 

otevíráním možnostem, jaké nám nabízí vzkříšený Pán. Ježíš, to není jen 

minulost. Je to současnost. Stojí za to ještě jednou najít sebe ve světle 

tajemství vzkříšení. To znamená, že věřím ve zmrtvýchvstání, protože o tom 

vypráví věrohodní svědkové věrohodných zápisů. Věřím ve zmrtvýchvstání, 

protože obstálo ve zkoušce času. Věřím Ježíši Kristu a odevzdávám mu svůj 

současný život i nad propastí smrti. Věřím, a důkazem toho je moje denní péče 

o neustálé spojení se vzkříšeným Pánem skrze Boží slovo, skrze svátostná 

znamení, skrze rozpoznávání ho a službu jemu v druhém člověku. Jestli takto 

věřím ve vzkříšení, určitě ho zakouším a zakusím jeho doplnění po smrti. 

Snažme se dobře prožít celou liturgii Třídení a nezapomeňme přijmout Ježíše 

ve svatém přijímání. Dovolme, aby náš život byl proměněn mocí vzkříšení 

svého Pána, jak se to stalo u prvních učedníků po jeho vzkříšení. Kéž budeme 

účastni „tance radosti“ vzkříšeného Pána a jeho církve ve vítězství nad smrtí a 

satanem.  

Přeložil P. Jan 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Catalina Rivas, Eucharistie znovu objevená. 

pokračování 

 Po skončení preface věřící zpívali “Svatý, Svatý, Svatý …” Všechno 

za celebrantem zmizelo a po jeho levé straně se objevyly tisíce andělů 

postavených v řadě napříč. Velcí andělé, malý andělé, andělé s obrovskými 

křídly, s malými křídly, ale i andělé bez křídel. Jako ti prve, byli i tito oblečeni 

do tunik podobných bílému rouchu kněze či ministranta. Všichni poklekli s 

rukama složenýma k modlitbě, klaněli se, vzdávali Pánu čest. Bylo slyšet 

krásnou hudbu, jako by mnoho sborů mnohohlasně zpívalo spolu s lidmi v 

kostele: Svatý, Svatý, Svatý …  

 V okamžiku proměňování zázrak nad zázraky. Za arcibiskupem se 

objevil veliký zástup postav, zase stáli napříč. Byli oděni jako andělé, ale měli 

tuniky v pastelových barvách: růžové, zelené, světle modré, fialové, žluté, 

zkrátka všech možných barev měkkých odstínů. Jejich tváře zářily radostí. 



Zdálo se, že mezi nimi není věkový rozdíl. Bylo poznat (nevím, podle čeho), 

že to byli lidé různého věku, ale tváře měli všichni stejné, šťastné a bez 

vrásek. Všichni poklekli při zpěvu: “Svatý, Svatý, Svatý …” 

 Matka Boží řekla: “To jsou všichni svatí a blahoslavení. Jsou mezi 

nimi duše tvých příbuzných, které se už těší z patření na Boha.” Pak jsem 

spatřila Matku Boží, jak klečí napravo krok za celebrantem. Vznášela se 

trochu nad zemí a klečela na nějaké jemné látce, která byla zářivě průzračná 

jako voda. Dívala se s rukama sepjatýma s úctou na celebranta. Nepohlédla na 

mě, ale mluvila přímo k mému srdci, když mi odtamtud tiše řekla: “Udivuje 

tě, že vidíš Marii za arcibiskupem? Tak je to správné … Se vší láskou, jakou mi 

můj Syn dal, nikdy mi nedal důstojnost kněze - dar kněžství zpřítomňovat 

denně eucharistický zázrak. Proto mám hlubokou úctu ke kněžím a k zázraku, 

jaký Bůh uskutečňuje jejich službou. Proto musím klečet zde za nimi.” 

 Můj Bože, kolik moci, kolik milosti vléváš do duší kněží, avšak ani 

my, a nejspíš ani žádný z nich si to neuvědomuje. 

 Před oltářem se objevily stíny lidí v šedých barvách s pozdviženýma 

rukama. Maria řekla: “To jsou blahoslavené duše v očistci, které čekají na 

vaše modlitby, aby se naplnilo jejich očištění. Nepřestávejte se za ně modlit. 

Ony se modlí za vás, ale nemohou se modlit za sebe. Modlete se, aby mohly 

být s Bohem a těšit se věčně v jeho přítomnosti. Teď víš, jak to je. Vidíš, že 

jsem celý čas zde. Lidé mě hledají na místech, kde jsem se zjevila. To je dobré 

pro milosti, které tam obdrží. Ale během žádného zjevení, na žádném jiném 

místě nejsem více přítomná než při mši svaté. Zde mě vždy najdeš - u paty 

oltáře, kde se slaví Eucharistie. U paty svatostánku setrvávám s anděly, 

protože jsem vždy s Ježíšem.” 

 Když jsem viděla Mariinu krásnou tvář při zpěvu “Svatý, Svatý, Svatý 

…” a rozzářené tváře všech ostatních, jak se sepjatýma rukama očekávali ten 

zázrak, který se neustále opakuje, cítila jsem se jako v nebi. A přitom jsou lidé, 

kteří jsou v tomto okamžiku roztržití a baví se. S lítostí musím říci, že jsou 

lidé - a častěji muži než ženy -, kteří stojí se založenýma rukama, jako by Pán 

byl někdo, kdo je jim rovný. 

 Pak Maria pravila: “Řekni všem lidem, že člověk není nikdy více 

člověkem, než když padá před Bohem na kolena.” 



 Celebrant vyslovil slova proměňování. I když byl člověkem 

normálního vzrůstu, náhle začal růst a naplnil se nadpřirozeným světlem, které 

nabývalo zvláštní síly kolem jeho tváře. Proto jsem nemohla vidět jeho rysy. 

Když pozvedl Hostii, měl na rukou znamení, která zářila světlem. Byl to Ježíš! 

To On rozpínal své tělo kolem celebranta, láskyplně jakoby obklopoval jeho 

ruce. Hostie začala růst a ohromně se zvětšila. Byla na ní tvář Ježíše, který se 

díval na svůj lid. 

 Chtěla jsem sklonit hlavu, ale Maria mi řekla: “Nedívej se dolů. 

Zahleď se na Něho a opakuj slova z Fatimy: Pane, věřím, klaním se Ti. 

Doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím Tě o odpuštění za ty, kteří nevěří a 

neklanějí se Ti, nedoufají v Tebe a nemilují Tě. Odpuštění a milost … Řekni 

Mu, jak velice Ho miluješ, a klaněj se Králi králů.” 

 Zdálo se mi, jako bych byla jedinou osobou, na kterou se dívá z veliké 

Hostie, ale porozuměla jsem, že se s tak bezmeznou láskou dívá na každou 

osobu. Pak jsem sklonila hlavu, až jsem se čelem dotkla země, jak to dělali 

andělé a blahoslavené duše. Zlomek vteřiny jsem přemýšlela, jak je možné, 

aby Ježíš byl zároveň v osobě kněze i uvnitř Hostie. Když celebrant položil 

Hostii na oltář, nabyla opět normálních rozměrů. Po tváři mi stékaly slzy, stále 

jsem byla naplněna úžasem. 

P. Josef 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

V úterý 16. dubna 2019 od 13 hodin bude v kostele sv. Jakuba velikonoční 

úklid. 

Děkuji.     V. Petružálková 

PŘEJEME 

V dubnu oslaví svá životní jubilea: 

Ludmila Havlinová 

Jiřina Maryšková 

Alena Žídková  

Ondřej Václavík 

Arciděkan Zdeněk Maryška 

Monika Hlavová 

Marie Pleštilová  

František Procházka 

Genovéfa Kočí 

Antonín Plesl 



Marie Coufalová 

Jožka Cáb 

Anna Halamová  
Marie Maryšková 

Anna Procházková 

Josef Jakubička 

Pater Kuman  

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

Blahopřejeme manželům Maryškovým ze Záhoří k výročí 55. let svatby.  

 

 

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s členkou 

řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie, 

vyučující na Katolické teologické fakultě UK  

ThLic. Mgr. Denisou Červenkovou, Th.D. 
Téma:  

KATOLICKÝ POHLED NA NÁBOŽENSKOU PLURALITU 

středa 3. 4. 2019 v 18:15, aula sklářské školy, Železný Brod. 

Několik dat z jejího CV: 

2010 obhájena disertační práce „De religione: jak se křesťanství stalo 

náboženstvím“ 

2008 obhájena licenciátní práce „Křesťanství ve vztahu k ostatním 

náboženstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí. Hledání 

metody.“ 

od r. 2007 spolupráce s projektem „Živá knihovna“ Organizace pro podporu 

integrace menšin. 

od 2005 v rámci pastorace vysokoškolských studentů v Praze koordinátor 

projektu Koinonia a spolupráce se Studentským klubem Betánie 



2000-2005 teologická studia ve Veroně (Itálie), šestiletý cyklus teologických 

studií ukončen závěrečnou zkouškou a písemnou prací Ex his fiunt christiani. 

L’inculturazione della fede nel mondo latino nell’Apologetico di Tertulliano. 

2000-2005 spolupráce na výchovně-vzdělávacích projektech Pastoračního 

centra pro univerzitní studenty ve Veroně (Itálie) 

1996-1997 koordinace přednáškového cyklu ÚFAR FFUK ve spolupráci s 

ČKA Španělská karmelitánská mystika a její filosofická interpretace. 

1994-97 spolupráce s Českou křesťanskou akademií (redaktorka a korektorka) 

1992-97 studium na FFUK, obor český jazyk a literatura, od. r. 1994 s 

mezioborovým doplňkem z religionistiky, studium ukončeno státní zkouškou 

a interdisciplinární magisterskou prací Píseň svatého Jana od Kříže. Rozbor 

textu a recepce karmelitánské spirituality v českém prostředí v 18. století 

1992-94 studium na Pražské psychoterapeutické fakultě 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

FARNÍ VÝLET – ZMĚNA PLÁNU 

Z důvodu technickoekonomického se neuskuteční výlet do avizované 

Wroclavi. V sobotu 29. června 2019 uskutečníme okružní cestu CZ – PL. 

Navštívíme lázeňské místo Swieradow zdroj, kemp Malé Švýcarsko a 

zúčastníme se mše svaté v Hejnicích. Podle počasí bude program přizpůsoben. 

Možnost společného oběda je v jednání.  

Prosím přihlášené do Wroclavi, aby potvrdili, či zrušili přihlášku. Děkuji a za 

změnu se všem omlouvám. 

Cena a odjezd bude v příštím čísle Jakuba. 

V. Petružálková 

721 026 030   

FÓRUM 

UMÍME SE MODLIT? 



Umíme se ztišit a naslouchat Bohu? Otevřít mu svoje nitro, předložit mu naše 

starosti i radosti, poděkovat za každou maličkost – nechat se Jím naplnit. 

Stále se to učíme a P. Ihnát SDB při sobotním setkání na faře v Ž. B. se nám 
snažil být na této cestě modlitby nápomocen. 

Další víkend jsme se vydali s izraelským národem na cestu z Egypta do země 

zaslíbené. Náročná cesta pouští, stejně jako naše cesta životem, nám pomohla 

přiblížit se k Ježíšově cestě na Kalvárii a k jeho vítěznému zmrtvýchvstání. 

Chvíle ticha a usebrání pomáhá vnímat každou chvíli života v Boží 

přítomnosti – je to dar. 

L. Jirásková 

 

MYŠLENKY Z DUCHOVNÍ OBNOVY NA TÉMA MODLITBA, 

KTEROU VEDL  P. J. IHNÁT SDB 

o Nacházet důvody, proč se modlit, to znamená učit se vděčnosti – najít 

10 věcí, za které bych mohl/a Bohu poděkovat. Když se budeme takto 

modlit, budeme šťastní. Když se budeme modlit, Pán Bůh promění 

naše srdce a pak nás to bude nutit pomáhat druhému člověku. Když 

budeme šťastní, budeme vidět, co je potřeba a nalezneme způsob, jak 

druhému pomoci. 

o Do modlitby vložit všechna svá zranění, křivdy, hořkosti, starosti 

o Proč je tak důležitá modlitba? – Sv. František Saleský říká, že každý 

den mám spočinout na Srdci Ježíšově, tak přeberu jeho mentalitu. 

o Proč je důležitá modlitba? – Až budete zápasit se zlým duchem, 

nepomůže vám, že znáte všechny teologické definice, pomůže vám 

modlitba. 

o Modlitba je záležitost srdce, očí. 

o Jak se pozná, že se člověk dobře modlí? 

Je pokojný – přijal sám sebe takového jaký je, odpustil rodičům, má 

hloubku, je zakotvený 

Je radostný  

Je činný – šťastný člověk, který nemůže snést, že někdo potřebuje 

pomoc a proto pomáhá 

Je pokorný – je schopen žít s druhými lidmi 

o Jak je možné, že mnoho lidí se celý život modlí, chodí do kostela, ke 

svátostem, ale nic se nemění? - Ti lidé se nemodlí k Bohu živému a 

pravému, ale k bohu vlastních představ. 

o Proč se lidé bojí mlčení? – Protože v tichu se projeví jejich nitro. 

o Pán Bůh nám dá všechno, ale musíme se od toho napřed osvobodit. 

Pán Bůh nemá rád diktát. 



o Začít pokorou.  

o Pokorný člověk všem projevuje úctu.  

o Je citlivý ke druhému tak, že cizí problémy prožívá jako ty svoje. 
o Pokorný je odpoutaný od sebe. Pokoušet se zhasnout plamen vlastních 

žádostí. 

o Naslouchat druhým s úctou, to znamená umírat sám sobě. Sv. Jan 

Pavel II. naslouchal lidem s trpělivostí a s úctou.  

o Polsky „chudý“ je „ubohý“ – ten, který sílu hledá u Boha. 

o Všechno musí začínat modlitbou, protože lidská inteligence je 

omezená a lidská vůle je moc slabá. 

o Věřím, že modlitba nepotřebuje slova, protože láska je také 

nepotřebuje. Moje mlčení je modlitbou jen tehdy, když miluji. Věřím, 

že mé utrpení je modlitbou, ale jen když miluji. 

o Cvičit se v zápase se sebeláskou. Ve stáří bychom mohli být 

nesnesitelní, když se to nenaučíme dříve. 

o Víte, jak se pozná, že je člověk starý? Když vychází z muzea, tak 

zvoní alarm. 

o Vyjít ze sebe, potkat Boha živého a svatého a nechat se zformovat 

k jeho obrazu. Jaká bude společnost, to závisí na nás, na tom, jak se 

budeme modlit. Nestěžujme si na nic, okolnosti budou vždycky 

„nějaké“. 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

V sobotu 2. března byl masopustní ples na faře. Celý rok se na to těším, 

koupila jsem si deset losů a zase vyhrála to, co jsem do hry dala. Velikou 

radost mi udělal p. Žilík, že si nechal namasírovat krční páteř. Zatím se mi 

nepřihlásil ten, kdo vyhrál koš prádla k vyžehlení. Tak čekám. K jídlu bylo 

jako vždycky pečené koleno se zelím, obložená pikantní vejce, bigos, spousta 

chlebíčků a sladkosti. Měla jsem i čerstvě načepované pivo od pana Pastorka. 

A najednou bylo překvapení. Přišel pan kytarista s krásným hlasem a bylo 

veselo. Zpívali jsme a taky jsem tancovala. Bylo to moc pěkné a už se těším 

na příští rok. 

Aťka 

 



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 úmysl: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech 

Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří 

nasazují vlastní život pro záchranu života druhých. 

Národní úmysl:  

Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým 

učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

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

veršem z Bible 

1.4. 

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. 

2.4. 

Později vyhledal Ježíš toho člověka/jehož před tím uzdravil/ v chrámě 
a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“ 

3.4. 

Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční 
žár , neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke 
zřídlům vod. 

4.4. 

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě 
poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do 
života. 
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5.4. 

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. 

6.4. 

Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce, 
tobě jsem předložil svůj spor. 

7.4. 

Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem! 

8.4. 

Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným 
poznáním Ježíše Krista, svého Pána. 

9.4. 

Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, 
že já to jsem, zemřete ve svých hříších.“ 

10.4. 

„Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 

11.4. 

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře 
navěky.“ 

12.4. 

Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji 
pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice se budou 
stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba nebude 
zapomenuta. 

13.4. 

Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, 
proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. 

14.4. 

 Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka, abych uměl znaveného 
poučovat utěšujícím slovem. Každého rána mi probouzí sluch, abych 
ho poslouchal, jak je povinnost učedníků. 

15.4. 

Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi 

překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha 

těm, kdo po ní chodí: „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. 

16.4. 

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem 
miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že 
jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ 

17.4. 

ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, 
kdyby se byl vůbec nenarodil!“ 

18.4. 

Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt 
Páně, dokud on nepřijde. 

19.4. 

Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením; jestliže dá v oběť svůj 
život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, Hospodinův plán se 
zdaří skrze něho. Po útrapách se jeho duše nasytí světlem, svým 
utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme 
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jejich viny. 

20.4. 

Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení;ať se 

obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který 
mnoho odpouští. 

21.4. 

To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm 
vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění 
hříchů každý, kdo v něho věří."  

22.4. 

Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly 
jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. “ 

23.4. 

Ježíš jí/Marii/ řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ 

24.4. 

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, 

co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své 

slávy?“ 

25.4. 

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal 
vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně 
Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ 

26.4. 

Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. 

27.4. 

Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich 
nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli 
vzkříšeného. 

28.4. 

Ježíš mu řekl: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo 
neviděli, a přesto uvěřili." 

29.4. 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a 
pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. 

30.4. 

Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn 
člověka. 

 

SVÁTKY A SLAVNOSTI V DUBNU: 
14.4. Květná neděle 

15.4. začátek Svatého týdne 

18.4. Zelený čtvrtek 

19.4. Velký pátek 

20.4. Bílá sobota 

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

23.4. Svátek sv. Vojtěcha 

24.4. sv. Jiří 

25.4. Svátek sv. Marka 

29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské 
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S ÚSMĚVEM     

Přijde bezzubý děda k zubaři. Otevře na něj pusu a  

zvolá: „Apríííl!“ 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblická hodina bude v úterý 2. 4., ve středu 10. 4., v úterý 16. 4., ve 

středu 24. 4.  

Po Velikonocích budou ve všední dny mše sv. v 18:00 v kostele /též ve 

čtvrtek/. 

3. 4. 18:15 Přednáška ČKA v aule SUPŠS 

7. 4. /neděle/  Na Krásné po mši sv. pobožnost svatých 

schodů  

14. 4. /neděle/ 11:00 V Loučkách mše sv. za ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti 

16. 4. /úterý/ 13:00 Úklid kostela 

17. 4. 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě bude ráno 

25. 4.  Mše sv. v Držkově nebude 

28. 4. 14:00 V Huti u kaple sv. Vojtěcha bude mše sv. 

k výročí 270 let kaple   

1. 5. 10:00 Poutní mše sv. na Krásné, slouží P. Radek 

Vašinek 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019 
 



Zelený čtvrtek 18. 4.  – mše sv. v Železném Brodě v 18:00 

 

Velký pátek 19. 4. – obřady v Železném Brodě 

 

10:00 – 11.30  Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

14:00 – 15.30  Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

17:15  Velkopáteční křížová cesta 

18:00  Bohoslužba Umučení Páně – velkopáteční obřady  

 

 

Bílá sobota 20. 4. – obřady v Železném Brodě 

10:00 – 11:30 Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

14:00 – 16:00 Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

 

10:00, 10:30 Svěcení pokrmů 

11:00, 11:30 Svěcení pokrmů 

20:00  Liturgie Bílé soboty 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. – Boží hod velikonoční  

7:00 Železný Brod, mše sv. pro poutníky do Lužice 

9:00 Železný Brod, slavnostní mše sv.  

11:00 Loučky, mše sv. 

16:00 Krásná, mše sv. 

 

Pondělí velikonoční 22. 4. 

8:30 Železný Brod, mše sv. 

10:30 Držkov, mše sv. 

 

 



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: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farnost.zelezny.brod@dltm.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha MS 

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