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EDITORIAL 

Dobré prožití konce postní doby a požehnané velikonoční svátky  

přeje redakce. 

CESTY VÍRY 

SE SRDCEM POKORNÝM 

ÚRYVKY Z KORESPONDENCE A PROMLUV JANA XXIII. 

/Paulínky 2002/ 

1. Cele patřím Bohu, a tak nemohu ani nesmím konat nic, co by se 

Bohu nelíbilo a co by nesloužilo k jeho větší oslavě. 

2. Postupně si navykněte nikdy neztrácet trpělivost. Vaše mlčení, 

vaše úplná odevzdanost Bohu od vás odejme jakékoliv brblání. 

3. I kdybyste právě znovu upadli do vašich předešlých chyb, hledejte 

posilu u Pána, jenž vám promine. Začněte opět od začátku. 

4. Nikdy se nesmíme nechat přemoci smutkem kvůli nedobrým 

okolnostem a situacím, v nichž se nacházíme. Naopak je 

zapotřebí trpělivosti, upírat pohled vzhůru a mít na mysli ráj. 

5. Myslete na to, kolik toho vykonal a kolik toho vytrpěl dobrý Ježíš. 

Učme se od něj tomu, abychom si stále nestěžovali, abychom se 

nerozčilovali, abychom neztráceli trpělivost ve styku s ostatními. 

6. Člověk není nikdy tak veliký, jako když poklekne. Stále si to 

připomínejme.  

7. Doba, již věnuji práci, musí být souměrná s dobou, již věnuji 

„Božímu dílu“, tedy modlitbě. 

8. Modleme se, mějme trpělivost, přinášejme oběti a společně si 

dodávejme svaté odvahy, abychom byli připraveni na jakoukoli 

událost. 

9. Lék na všechno opravdu máme ve svém domě. Je to láska 

k chudobě, spokojenost s málem, práce a důvěra v Boha.  



10. Základ svatosti spočívá v naprosté odevzdanosti do svaté vůle 

Páně, a to i v nepatrných záležitostech.  

11. Snažme se o to, abychom nabyli přesvědčení, že všechno zlo není 

v druhých a že všechno dobro není v nás. 

12. Pokora a láska stačí, a pak ať se děje to, co chce Bůh. 

13. Pokračuj v modlitbách k Pánu. To, co zaséváš dnes, vypadá, jako 

kdyby mělo přijít vniveč. Nic se ale neztratí. Až přijde čas, přinese 

to plody. 

14. Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a 

vracet k životu zesnulé. 

15.  S pomocí Páně, jehož musíš neustále vzývat, je třeba postupovat 

každodenně o jeden krok kupředu, a právě tak dojdeš velmi 

daleko.  

16. Někdy s tebou nejednají dobře, ale ty odpovídej s větší trpělivostí 

a dobrotivostí. Budeš mít velké, opravdu velké požehnání. 

 

PŘEJEME 

V dubnu oslaví svá životní jubilea: 

Ludmila Havlinová 

Jiřina Maryšková 

Alena Žídková  

Ondřej Václavík 

P. Zdeněk Maryška 90 

Monika Hlavová 

Marie Pleštilová  

František Procházka 

Antonín Plesl 

Anna Halamová  

Marie Maryšková 

Anna Procházková 

Josef Jakubička 

P. Henryk Kuman MS 

 

Všem jim za farnost přejeme hojnost Božího požehnání. 



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu  

s vrchní státní zástupkyní v Praze  

paní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.  

 

(Ne)srozumitelná justice 

Středa 6. 4. 2022 v 18:15, KC Kino v Železném Brodě.  

Jsme rádi, že opět přijala naše pozvání. Těšíme se na setkání s ní a se spoustou 

posluchačů i přes všechny problémy současného světa. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

PĚT HVĚZD NA POUŠTI 

Srdečně vybízíme všechny, kdo ještě nenavštívili výstavu 

„PĚT HVĚZD NA POUŠTI“ k jejímu zhlédnutí ještě  

do 16. 4. 2022 v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě.  

Pamětníci si mohou osvěžit své vzpomínky a mladší generace se může 

seznámit s historií nedávnou.  

A všichni se můžeme těšit na blížící se pouť 14. 5.2022, kterou nám snad už 

nic nezhatí. 

Těšíme se na Vaši účast. 

za organizátory Martin Tomešek 

 



FARNÍ POUŤ 2022 

Na soboru 28. května jsou ještě volná místa. Jedeme do České Kamenice za 

otcem Josefem Jarošem. 

Zúčastníme se mše svaté, navštívíme poutní místo Modlivý důl a další 

pamětihodnosti. Čas odjezdu bude v příštím čísle Jakuba.  

V. Petružálková 721 026 030 

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

První májová pobožnost v přírodě se uskuteční na návsi obce Sřevelná 

v pondělí 2. května v 18:00 hodin. Autobusová linka jede z aut. nádraží 

v 17:26 hodin. Auta budou odjíždět od fary v Žel. Brodě v 17:15. Nabídněte, 

prosím, volná místa v autech. 

Děkuji a těším se na společné prožitky a modlitby. 

V. Petružálková 

 

FÓRUM 

PUTOVÁNÍ I. 

 

Opakovaně jsem se toulala po Provence – Jižní Francie. Náhodou jsem byla 

v městečku Saintes-Maries-de-la-Mer, kde se konala zvláštní slavnost, ale 

musím od začátku. 

Po Kristově ukřižování nastalo pronásledování křesťanů až likvidace 

zajímavým způsobem: posadili je na loď, kde odstranili kormidlo, plachty a 

vesla a postrčili je na moře. Velká část zahynula, ale proudy mořské vylodily 

loď s Mariemi právě na pobřeží jmenovaného městečka. Jednalo se o Marii 

Kleofášovou, Marii Salome a Marii Magdalenu. Moře bylo rozbouřené a na 

pomoc jim doplavala Sára: byla urozeného rodu a modlitbami jim pomohla 

dosáhnout pevné země. Světice ji pokřtily a Sára pomáhala evangelizovat 

Provence. Archeologický výzkum objevil v kryptě kostela dvě ženské kostry 

s tím, že se jedná o pozůstatky obou Marií. O třetí, Marii Magdaleně si povíme 

příště! 



Černá Sára se stala kultem pro cikánské kmeny v Jižní Francii hlavně od 15. 

století. A právě 25. května nastaly v tomto  městečku veliké slavnosti, kdy 

sochu Sáry ověnčenou květinami a šátky nesli Romové na nosítkách do moře, 

které v tu chvíli představovalo symbol očištění, a zpět do kostela, kde se 

konala slavnostní bohoslužba. Celé konání značilo, že Sára pomohla zachránit 

svaté Marie. Potud ústní tradice.  

Město bylo plné zástupců Romů z celého světa a ti nejbližší přijeli v nádherně 

pomalovaných maringotkách. A potom odevšad se ozývaly kytary, housle, 

tamburíny a zpěv. Zvony znějí a křesťanská Provence zvedá lidem ruce nad 

hlavy a začne podupávat, luskat prsty a tančit. A nade vším hřeje teplé jižní 

slunce. 

 Při této slavnostní příležitosti se konal na náměstí veliký trh se vším možným 

zbožím a já jsem si koupila za pouhých 1,20 Eu nádhernou látku na můj veliký 

stůl jako ubrus. Po návratu domů se celá látka obšila krajkou. Květinový 

design úžasně vynikal. Ovšem, zjistila jsem, že můj porcelán má barevný 

dekor a že se k ubrusu nehodí, a tak jsem musela zakoupit základní bílou 

talířovou sadu. Moje radost z laciného nákupu rychle vyprchala – byl to můj 

nejdražší ubrus! 

Hezké počtení vám přeje  H. G.  

 

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! 



Úmysl papeže: Za zdravotníky 

Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i 

starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze 

strany vlády i svého okolí. 

Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání 

Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a 

zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně 

odpověděli na jeho volání. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.4. Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Znáte mě a víte také, 

odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, 

který je pravdivý; toho vy neznáte. Já však ho znám, neboť jsem od 

něho a on mě poslal.“ 

2.4. Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl: 

„Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se 

dopustil?“ 

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

4.4. Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť stále 

dělám, co se líbí jemu.“ 

5.4. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 

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

7.4. „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ 

8.4. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro 

který z nich mě chcete kamenovat?“ 

9.4. Jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a 

nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil 
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vjedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. 

10.4.  

Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, 

které se za vás vydává. To čiňte na mou památku...“ 

11.4. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z 

těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z 

pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se 

naplnil vůní té masti. 

12.4. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem 

miloval vás, i vy se milujte navzájem. 

13.4. Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a 

řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných. 

14.4. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden 

druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, 

tak máte dělat i vy." 

15.4. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého 

měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To 

je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. 

16.4. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová 

hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše. 

17.4. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy 

ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. 

18.4. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli 

do Galileje; tam mě uvidí.“ 

19.4. Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu 

Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha 

svatého. 
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20.4. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával 

jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. 

21.4. „... Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne 

a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ 

To řekl a ukázal jim ruce a nohy. 

22.4. Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil 

zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; 

stejně i rybu. 

23.4. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich 

nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli 

vzkříšeného. 

24.4. ... řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou 

ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: 

„Můj Pán a můj Bůh.“ 

25.4. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 

aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 

26.4. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

27.4. Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi 

a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky… 

28.4. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinout. 

29.4. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve 

tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. 

30.4. ...spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich 

strach. On však jim řekl: „Já jsem to, nebojte se!“ 
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SVÁTKY A SLAVNOSTI V DUBNU: 

10. 4.  6. neděle postní - Květná neděle 
14. 4. Zelený čtvrtek 
15. 4. Velký pátek 
16. 4. Bílá sobota 
17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
23. 4. Svátek sv. Vojtěcha 
24. 4. sv. Jiří 
25. 4. Svátek sv. Marka 
29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské 

 
S ÚSMĚVEM     

 

Znovu se sešla Velerada a Kaifáš vztekem hřímá:  

„Josefe z Arimatie, ty, vážený Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen 

Velerady, ty jsi prý dal svůj hrob tomu Ježíši Nazaretskému“.  

„Áchjo, vy naděláte… Tak aby bylo jasno: za prvé: nedal, ale půjčil. A za 

druhé: jen na tři dny“.  

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu po mši svaté. 

1. 4. /pátek / 17:30 Křížová cesta po ní mše sv. 

2. 4. /sobota/ 11:00 Příprava na biřmování 

6. 4. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v KC Kino Žel. Brod 

8. 4. /pátek/ 17:30 Křížová cesta po ní mše sv. 

17. 3. – 16. 4.   Výstava Pět hvězd Na Poušti v Městské galerii 

Vl. Rady v Žel. Brodě 

1. 5. /neděle/   8:30 

10:00 

 

11:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Poutní mše sv. na Krásné s panem biskupem 

Janem Baxantem  

Mše sv. v Loučkách 

 

 



PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. 4.  

Železný Brod 

 18:00  mše sv. na památku Poslední večeře Páně 

 

VELKÝ PÁTEK 15. 4. 

 Železný Brod 

10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00  Adorace + příležitost ke svátosti smíření 

 Železný Brod  

17:00  Velkopáteční křížová cesta 

18:00  Bohoslužba Umučení Páně – velkopáteční obřady  

 

BÍLÁ SOBOTA 16. 4.  

Železný Brod 

10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 Adorace u Božího hrobu   

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Žehnání pokrmů 

  

 Železný Brod  

20:00  Liturgie Bílé soboty – vigilie Vzkříšení 

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 17. 4.  

9:00  Železný Brod, mše sv.  

11:00  Loučky, mše sv. 

16:00  Krásná, mše sv. 

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. 4. 

11:00 Železný Brod – Slavnostní mše svatá u příležitosti 90. 

narozenin P. Zdeňka Maryšky za přítomnosti pana biskupa 

Jana Baxanta 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz

