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EDITORIAL 

Vážení čtenáři, 

ještě nikdy jsem nepsala úvodník. Tak tedy „jednou s tím začít musím“, jak se 
říká. A dodávám si tímto úslovím odvahu. 

Vezmu to ale zkrátka - v květnu už začíná být rušno, často akce střídá akci. 

Snažili jsme se proto všechny pro farnost důležité datumy zapsat do rubriky 

Upozorňujeme. 

V červnu čeká některé naše děti událost velmi krásná – půjdou k 1. Sv. 

přijímání. Podrobnosti budou v červnovém čísle. 

Pokud najdete v tomto čísle Jakuba informace, které potřebujete vědět, nebo 
vás něco potěšilo nebo jste se něco zajímavého dočetli, pak splnil svůj úkol.  

        Lenka 

CESTY VÍRY 

Porta fidei - pokračování 

13. Rozhodující význam bude v tomto roce mít návrat k dějinám naší víry, v 

nichž se prolínají neprobádatelné hlubiny svatosti a hříchu. Zatímco první z 

nich dosvědčuje nesmírný přínos, který pro růst a rozvoj celého společenství 
znamenalo svědectví života jednotlivých mužů a žen, hřích musí v každém 

člověku vyvolat upřímné a trvalé dílo obrácení a umožnit mu tak, aby zakusil 

Otcovo milosrdenství, které se nabízí všem lidem.  

Během této doby budeme muset mít zrak upřený na Ježíše Krista, neboť „od 
něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12, 2): v něm všechny 

strasti a tužby lidského srdce nacházejí své naplnění. Radost lásky, odpověď 

na drama utrpení a bolesti, síla odpuštění tváří v tvář urážce a vítězství života 
nad prázdnotou smrti: to vše nachází svou plnost v tajemství jeho vtělení, v 

tajemství toho, že se stal člověkem a sdílel s námi naši lidskou slabost, aby ji 

proměnil mocí svého zmrtvýchvstání. V tom, který pro naši spásu zemřel a 
znovu vstal k životu, se v plném světle představují příklady víry, které tyto 

dvoutisícileté dějiny naší spásy provázely.  

Pro svou víru přijala Maria andělovo slovo a uvěřila zprávě, že se ve své 

poslušnosti a oddanosti má stát Matkou Boží (srov. Lk 1, 38). Při návštěvě 



Alžběty předložila Nejvyššímu svůj chvalozpěv za úžasná díla, která učinil 

těm, kdo v něj důvěřují (srov. Lk 1, 46–55). S radostí a rozechvěním porodila 
svého jediného Syna a uchovala přitom své panenství neporušené (srov. Lk 2, 

6–7). S důvěrou ve svého manžela Josefa utekla s Ježíšem do Egypta, aby ho 

zde uchránila před Herodovým pronásledováním (srov. Mt 2, 13–15). Se 7  

stejnou vírou následovala Pána při jeho hlásání a zůstala s ním i po celou cestu 
na Golgotu (srov. Jan 19, 25–27). Pro svou víru Maria okusila plody Ježíšova 

zmrtvýchvstání a uchovávala všechny vzpomínky ve svém srdci (srov. Lk 2, 

19.51). Poté je předala Dvanácti, když byli společně s ní shromáždění ve 
večeřadle a očekávali Ducha Svatého (srov. Sk 1, 14; 2, 1–4).  

Skrze víru opustili apoštolové všechno a vydali se následovat svého Pána 

(srov. Mk 10, 28). Uvěřili slovům, jimiž on hlásal Boží království, přítomné a 
uskutečněné v jeho osobě (srov. Lk 11, 20). Žili ve společenství s Ježíšem, 

který je vedl svým učením a předával jim nová pravidla života, podle nichž 

měli být po jeho smrti poznáni jako jeho učedníci (srov. Jan 13, 34–35). Pro 

svou víru se vydali do celého světa, následovali příkaz zvěstovat evangelium 
všemu tvorstvu (srov. Mk 16, 15) a nebojácně všem lidem hlásali radost ze 

zmrtvýchvstání, jehož byli věrnými svědky.  

Pro svou víru utvořili učedníci první společenství, shromáždili se kolem učení 
apoštolů, v modlitbě a ve slavení eucharistie, a všechen svůj majetek dali k 

dispozici celému společenství, aby tak pomohli bratřím v nouzi (srov. Sk 2, 

42–47).  

Pro svou víru obětovali mučedníci život a vydali svědectví o pravdě evangelia, 

která je proměnila a umožnila jim dosáhnout toho největšího daru lásky, 

schopnosti odpustit svým nepřátelům.  

Pro svou víru zasvětili muži a ženy své životy Kristu, opustili všechno a 
rozhodli se pro život v prostotě evangelní poslušnosti, chudoby a čistoty, které 

jsou konkrétními znameními čekání na Pána, jenž se neopozdí. Pro svou víru 

podnikali nesčetní křesťané kroky na podporu spravedlnosti, aby tak uvedli do 
praxe slovo svého Pána, jenž přišel hlásat osvobození utiskovaných a 

milostivé léto pro všechny (srov. Lk 4, 18–19).  

Pro svou víru vyznali muži a ženy všech věků a století, ti, jejichž jména jsou 

zapsána v knize života (srov. Zj 7, 9; 13, 8), jak krásné je následovat Pána 
Ježíše všude tam, kde byli povoláni vydávat svědectví o svém křesťanství: v 

rodině, na pracovišti, ve veřejném životě, při uplatnění svých jedinečných darů 

a ve službě, k níž byli povoláni.  

Pro svou víru žijeme i my: vyznáváme-li, že Pán Ježíš je přítomný v našich 

životech i v dějinách.  



PASTORACE 

 

Kdybychom vyhlásili soutěž o nejhezčí měsíc v roce, určitě by 

zvítězil květen. 

A není divu. V žádném jiném měsíci nemá příroda svou krásou takový vliv na 
člověka, jeho vnímání krásy a jeho představivost. Jedinečné množství barev a 

květů na člověka blahodárně působí. Proto je tento měsíc zasvěcen nejlepší a 

nejkrásnější ze všech matek – Panně Marii. 

Matka Boží se nám po staletí jeví jako Prostřednice mezi člověkem a jejím 
Synem Ježíšem. Předpověď jejího poslání nacházíme na svatbě v galilejské 

Káně. Tam vidí bezradnost a zármutek správce svatby, a proto se přimlouvá u 

Ježíše. Ten splnil její prosbu, i když ještě nepřišla jeho hodina / srov. J 2,3-5 /. 
Ukřižovaný Kristus v závěti předané s kříže učinil svojí Matku Matkou 

každého člověka slovy: „Hle tvoje Matka.“ Od této chvíle Maria jako nejlepší 

Matka se stala Orodovnicí a Prostřednicí svých pozemských dětí před „ 

jedním prostředníkem u Otce, kterým je Ježíš Kristus / srov. 1Tm 2,5-6 /. Od 
tohoto času je Matka Boží také nejúspěšnější cestou ke svému Synu Ježíši 

Kristu, k samému Bohu. Ona tu cestu také otevírá a ukazuje ji každému, kdo 

sám sebe nazývá Jejím dítětem. 

O tom, že Maria má srdce otevřené pro každé svoje dítě a soucítí s ním v 

každé nouzi, psali i Otcové církve. Svatý Efrém nazval Matku Boží „ 

Prostřednicí před Bohem v každé věci“. Velký ctitel Panny Marie sv. Bernard 
z Claivaux říkal, že „ z vůle Boží nemáme nic, co by neprošlo skrze ruce 

Panny Marie.“ Sv. Ludvík Grignon de Monfort napsal:  „ Syn Boží … chce 

skrze Ni rozdat svoje ctnosti a milosti.“  

Májové pobožnosti jsou výjimečnou příležitostí k tomu, abychom skrze 
modlitbu, zpěvy a tichou adoraci vložili do rukou Marie své starosti, ukázali Jí 

složité problémy a u jejích nohou složili celou svou bídu. 

Ona to všechno s mateřskou láskou přednese svému Synu a Jeho Otci, aby 
vyprosila milost a milosrdenství, které skrze Ni splývají na každého, kdo Jí 

důvěřuje. 

Matka Boží není hluchá k volání a pláči svých dětí. Vždycky trpělivě 
naslouchá, aby vyprosila u Ježíše milost smilování a odvrácení nouze. 



V dnešní době, kdy je naše víra tak často vystavovaná rozmanitým zkouškám, 

kdy její základy jsou podkopávány nepřáteli církve, kdy člověk bývá zklamán, 
jsou nutná opravdová svědectví. 

V těchto časech nám přichází Maria na pomoc. Skrze májové pobožnosti je 

možné najít odpověď na hodně pochybností, najít a zpevnit kořeny své víry, 

navázat upřímné spojení s Jejím Synem – Ježíšem. 

Májová pobožnost je setkáním s Matkou Boží a s Ježíšem. Je to příležitost k 

odevzdání svých všedních dnů, složitých problémů a klikatých cest Marii. Je 

třeba jen přijít k Ní, povědět o všem a důvěřovat Jí v každé věci. Jistě přivine 
na své srdce, přijde na pomoc a přivede na správnou cestu.  

P. Jan  

 

UPOZORŇUJEME 

V květnu bude po každé mši svaté májová pobožnost. 

 

Květnové pouti 
Středa  1.5.  10:00  poutní mše sv. na Krásné 

Sobota  18.5. 11:00  poutní mše sv. Na Poušti 

/mše sv. v Zásadě a ve Bzí nebudou/ 

Sobota  25.5. 11:00  poutní mše sv. ve Bzí 
 

Biblická hodina 

Středa 8.5. a 22.5. po mši sv. a májové pobožnosti 

 

Noc kostelů 

Pátek  24.5.  Kostel sv. Jakuba v Železném Brodě bude otevřen 

 od 18:00 do 24:00 hodin. 
18:30 mše sv. a máj. pobožnost 

Podrobnější program bude na plakátu. 

 

Svatba Ludmily Havlinové a Petra Václavíka 

Sobota 25.5.  14:00 v kostele sv. Jakuba v Železném Brodě 

 
 

 



Kněžské svěcení a primice Josefa Jaroše MS 

Sobota 18.5.  10:30 kněžské svěcení 
v Bazilice Nejsv. Panny Marie z La Salette 

v Debowcu /Polsko/ 

neděle 26.5. 10:00 primiční mše sv 

ve farním kostele v Záboří  

Dětská pouť ke Královně hor  1.6. 

První svaté přijímání       16.6. 
 

Změny 

6. neděle velikonoční   5.5.   16:00   bohoslužba slova na Krásné 

Pátek   17.5.    8:00   mše sv. v Žel. Brodě 

Neděle Seslání Ducha sv.     19.5.    11:15   mše sv. v Loučkách 

  16:00   bohoslužba slova na Krásné 

Neděle 

Svátek Nejsv. Trojice  26.5.     8:00   mše.sv. v Žel. Brodě 
 mše. sv. v Loučkách nebude 

Čtvrtek 

Slavnost Těla a Krve Páně    30.5.   18:00  mše sv. s průvodem 
 v Žel. Brodě 

  

PŘEJEME 

 

V květnu oslaví svá životní jubilea:  Hana Gromová 85 let 
Jana Zelínková 

Růžena Halamová 70 let 

Petr Plíva 
Alžběta Rácová 

Tomáš Hanuš 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 
Hana Losová 

Barbora Lakatošová 10 let   

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



 

NENECHTE SI UJÍT 

 

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČKA 
 

Srdečně zveme na přednášku a besedu 

s prezidentem ČKA Prof. PhDr. Tomášem Halíkem Th.D.: 

 

„ODPOLEDNE VÍRY“ 
 

 pátek 17. května 2012, 18:15, v KC Kino v Železném Brodě. 

 

Otce Tomáše určitě nemusím představovat, neboť nás už několikrát 

poctil svou návštěvou a kromě toho je dostatečně mediálně známý. 

 

Těšíme se na bohatou účast. 

 

Rezervujte si nejen tento večer, ale i následující sobotu. 

P. Tomáš Halík bude 18.5. v 11h celebrovat i poutní mši sv. na 

kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, při které zazní světová 

premiera "Missa Brod - Krojovaná kostelíčková" Bohuslava Lédla, 

na kterou Vás rovněž srdečně zveme stejně jako na 17. pouť se všemi 

nabídkami, co k ní patří. 

 

Ing. arch. Martin Tomešek 
 

FÓRUM 

 

Zdrávas buď Královno nebe, zdrávas, andělé slaví tebe. 

Zdrávas Máti, zdrávas bráno, z níž je světu světlo dáno. Plesej, 

Panno oslavená, nade všechny vyvolená, zdráva buď, lilie čistá, 

přimlouvej se za nás u Krista.  



   

A je tu máj, všem maminkám přeji krásný sváteční den. V loňském roce  jsme 
vykonávali malá putování k blížícímu se sv. biřmování, letos je vykonáme 

jako poděkování. Po čtyři pondělky dojdeme k místu určení, pomodlíme se 

radostný růženec a vrátíme se domů.  

Začneme 6. května v 17:30 u sochy sv. Josefa vedle fary v Železném 

Brodě. 

II. pondělí 13. 5. kříž na Chlístově,  

III. pondělí 20. 5.kříž na Malé Horce a 

IV. pondělí 27. 5. socha Panny Marie v Horské Kamenici.  

Pro méně zdatné uvádím odjezd autobusu pro cestu tam 13. 5. do Těpeř 

v 16:45 h., pěšky na Chlístov a domů.  

20. 5. sraz u fary v 17: 30, půjdeme po silnici na Malou Horku a zpět 

okolo kozince.  

27. 5. vyjedeme už ve 13:45 h.. Do Horské Kamenice a zpět kolem sochy 

sv. Václava a hřbitova dolů.  
Cestou si natrháme byliny na věnečky k Božímu tělu. Těšíme se na poutníky 

malé i velké. Věříme, že počasí nám bude přát stejně jako při loňských malých 

putováních.  
 

 

Srdce Panny Marie, Božskému nebližší je, 
přepodivně okrášlené, kvítím jemně ověnčené, 

ohněm svaté lásky hoří, andělé se jemu koří. 

 

VÍTE, ŽE LETOS UPLYNE: 
 

1970 let od založení Londýna Římany. 

635 let od smrti Karla IV. českého krále a římského císaře (1316 – 1378) 
500 let od prvních ručně psaných novin v Anglii (1513) 

270 let od korunovace Marie Terezie na českou královnu (1743) 

150 let od namalování obrazu Snídaně v trávě Édou Ardem Manetem (1863) 

 
V.Petružálková  

 



HISTORICKÉ OKÉNKO 

Pojďme se podívat do historie XIX. 
 

     Došli jsme přes památky až k faře a tady je tedy místo pro uvedení 

seznamu duchovních správců farnosti: 
 

 

Václav Dlabač z Poděbrad  25.7.1721 – 7.8.1723                               + 

7.8.1723 
Jan Václav Michal Ferdinand z Heřmanova Městce   4.10.1723 – 10.1.177 6      

+10.1.1776 

Jan Linhart z Prahy  24.1.1776 – 24.3.1780 
Ferdinand Paus z Doubravice   1.4.1781 – 1801 

Josef Geronius z Libušína    1801 – 1803 

Josef Autěcha  (Antiecho)   23.5.1803 – 1824 
Jakub Březina z Kroměříže   4.3.1825 – 4.10.1850        + 4.10.1850 

Václav Zíma z Mnichova Hradiště  25.9.1851 – 8.6.1877    + 8.6.1877 

Josef Suchý z Řeporyje   10.1.1878 – 19.3.1899 

František Prokoš   8.1899 – 26.4.1924 
Josef Lusk, osobní děkan    2.8.1924 – 19.12.1939 

Karel Červinka  z Českého Dubu     1939 – 1955 

Josef Hajer    1955 – 1959 
Josef Kováčík, děkan , ze Slovenska z Urminců   19.3.1959 – 31.12.1995 

Jaroslav Gajdošík   1.1.1996 – 30.11.1996 

Petr Kubíček Th.Lic. Z Liberce   1.12.1996 – 31.7.1998 

Henryk Kuman MS – misionáři Matky Boží z La Salette   1.8.1998 – 
31.7.2000 

Jaroslaw Borucki  MS – misionáři Matky Boží z La Salette   1.8.2000 – 

9.2006 
Miroslaw Matenko  MS – misionáři Matky Boží z La. Salette     9.2006 – 

8.2009 

Jan Jucha  MS – misionáři Matky Boží z La Salette    8.2009 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Kněží – rodáci železnobrodští: 

 

Václav Hudský   -  kaplan v rodišti    + 1779 
Karel Folkert     -    kaplan v rodišti    1759 – 1760 

František Hlubuček -kněz na odpočinku v Železném Brodě    + 6.7.1848 

Josef Wolf  - kaplan v Šumburku      + 1873 
Josef Comersi – farář v Panenském Týnci u Loun 

Josef Folkrt  - kaplan v Noutonicích  + 30.7.1890 

Zdeněk Maryška – farář v Hořením Tanvaldě, Filipově, od roku 1999 v 
Sobotce 

 

 

To je tak zhruba z historie zatím vše, ovšem tímto článkem se neloučím, budu 
pokračovat tím, Co v kronice nenajdete. Stará kronika končí rokem 1937 – 

úmrtím prezidenta Masaryka. Pokus o založení nové kroniky v roce 1939 P. 

Karlem Červinkou skončil záhy, blížila se okupace a druhá světová válka, kdy 
bylo velice nebezpečné cokoliv v kronice uvádět. Rovněž po skončení druhé 

světové války k založení nové kroniky nedošlo, protože hrozilo nové 

nebezpečí únorovými událostmi a tak kronika do dneška není, pokusím se tedy 
napsat to, na co si vzpomenu a vše v jednom vyhotovení přiložím k nové 

kronice. Podařilo se mi v současné době získat Otovu kroniku Bzí a tak pokud 

bude v časopise dosti místa, pokusím se z této kroniky vytáhnout vše, co se 

týká Bzovské farnosti a kostela.     
 

Použitá literatura: 

Taťána Kubátová - Železný Brod, Poklady národního umění LXXI 
František Sochor - Letopisy 

Farní kronika 

Jan Šimon - Slavné městské radě v Železném Brodě 

Fišerova Kronika 
Harald Skala - Heraldické listy . Desfourské hrobky 

                      - mailové zprávy 

Stavebně historický průzkum z roku 2012 
  

                                                                                                                                                             

V.H. 

  



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! 

 

KVĚTEN 
 

Všeobecný: Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali 

bezúhonně a podle svého svědomí. 

 
Misijní: Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly 

pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia. 

 
Úmysl našich biskupů: Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ 

křesťanského života. 

   



 

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

1.5. 
Dělník sv. Josef 

1. čtení: Gn 1,26-2,3 

Žalm: Žl 90(89) 

Ev: Mt 13,54-58 

A pro jejich nevěru tam 

neudělal mnoho zázraků. 

2.5. 
sv. Atanáš 

1. čtení: Sk 15,7-21 

Žalm: Žl 96 

Ev: Jan 15,9-11 

Zůstaňte v mé lásce. 

3.5. 

Svátek sv. Filipa 

a Jakuba 

1. čtení: 1Kor 15,1-8 

Žalm: Žl 19(18) 

Ev: Jan 14,6-14 

Kdo viděl mne, viděl Otce. 

4.5. 
sv. Florián 

1. čtení: Sk 16,1-10 

Žalm: Žl 100 

Ev: Jan 15,18-21 

Nenávidí-li vás svět, vězte, 

že mě nenáviděl dříve než 

vás. 

5.5. 

ne 

6.neděle 

Velikonoční 

sv.Gothard 

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 

Žalm: Žl 67(66) 

2. čtení: Zj 21,10-23 

Ev: Jan 14,23-29 

Kdybyste mě milovali, 

radovali byste se, že jdu k 

Otci, neboť Otec je větší 

než já. 

6.5. 
sv. Jan Sarkander 

1. čtení: Sk 16,11-15 

Žalm: Žl 149 

Ev: Jan 15,26-16,4a 

Také vy vydávejte 

svědectví,... 

7.5. 
sv. Benedikt II. 

1. čtení: Sk 16,22-34 

Žalm: Žl 138 

Ev: Jan 16,5-11 

Nyní však odcházím k 

tomu, který mě poslal. 

8.5. 

st 

Panna Maria, 

Prostřednice 

všech milostí 

1. čtení: Sk 17,15.22-

18,1 

Žalm: Žl 148 

Ev: Jan 16,12-15 

On mě oslaví, neboť vám 

bude zvěstovat, co přijme 

ode mne. 
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9.5. 

čt 

Nanebevstoupení 

Páně 

sv. Hermus 

1. čtení: Sk 1,1-11 

Žalm: Žl 47(46) 

2. čtení: Ef 1,17-23 

Ev: Lk 24,46-53 

Bůh našeho Pána Ježíše 

Krista, Otec slávy, ať vám 

udělí dar moudře věci 

chápat a jejich smysl 

odhalovat, takže budete 

moci mít o něm správné 

poznání. 

10.5. 
sv. Izidor 

1. čtení: Sk 18,9-18 

Žalm: Žl 47 

Ev: Jan 16,20-23a 

Amen, amen, pravím vám, 

budete-li o něco prosit 

Otce ve jménu mém, dá 

vám to. 

11.5. 
sv. Ignác z Láconi 

1. čtení: Sk 18,23-28 

Žalm: Žl 47 

Ev: Jan 16,23b-28 

Proste a dostanete, aby 

vaše radost byla plná. 

12.5. 

ne 

7.neděle 

velikonoční 

sv.Pankrác, 

1. čtení: Sk 7,55-60 

Žalm: Žl 97(96) 

2. čtení: Zj 22,12-20 

Ev: Jan 17,20-26 

Otče svatý, prosím také za 

ty, kdo pro jejich slovo 

uvěří ve mne: ať všichni 

jsou jedno. 

13.5. 

sv. Ondřej Hubert 

Fournet 

1. čtení: Sk 19,1-8 

Žalm: Žl 68 

Ev: Jan 16,29-33 

Ve světě máte soužení. Ale 

vzchopte se, já jsem 

přemohl svět.“ 

14.5. 

út 

Svátek sv. 

Matěje, apoštola 

1. čtení: Sk 1,15-26 

Žalm: Žl 113(112) 

Ev: Jan 15,9-17 

Vy jste moji přátelé, když 

děláte, co já vám ukládám. 

15.5. 
sv. Žofie 

1. čtení: Sk 20,28-38 

Žalm: Žl 68 

Ev: Jan 17,11b-19 

Neprosím, abys je vzal ze 

světa, ale abys je zachoval 

od zlého. 

16.5. 

čt 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, 

hlavního patrona 

Čech 

1. čtení: Řim 8,31b-39 

Žalm: Žl 69(68) 

Ev: Mt 10,17-22 

Ale kdo vytrvá až do 

konce, bude spasen." 
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17.5. 

sv. Paschal 

Baylon 

1. čtení: Sk 25,13b-21 

Žalm: Žl 103 

Ev: Jan 21,15-19 

„Šimone, synu Janův, máš 

mne rád?“ 

18.5. 
sv. Jan I. 

1. čtení: Sk 28,16-20.30-

31 

Žalm: Žl 11 

Ev: Jan 21,20-25 

Hospodin je spravedlivý, 

miluje vše, co je 

spravedlivé; jeho tvář 

pohlíží na přímého. 

19.5. 

ne 

Slavnost Seslání 

Ducha Svatého. 

1. čtení: Sk 2,1-11 

Žalm: Žl 104(103) 

2. čtení: 1Kor 12,3-13 

Ev: Jan 20,19-23 

Jenom pod vlivem Ducha 

svatého může někdo říci: 

"Ježíš je Pán." 

20.5. 

sv. Klement M. 

Hofbauer, sv. 

Bernardin 

Sienský 

1. čtení: Sir 1,1-10 

Žalm: Žl 93 

Ev: Mk 9,14-29 

Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! 

Všechno je možné tomu, 

kdo věří.“ 

21.5. 
sv. Ondřej Bobola 

1. čtení: Sir 2,1-13 

Žalm: Žl 37 

Ev: Mk 9,30-37 

Ptal se jich: „O čem jste 

cestou uvažovali?“ 

22.5. 
sv. Julie 

1. čtení: Sir 4,12-22 

Žalm: Žl 119 

Ev: Mk 9,38-40 

Pozoruj, kdy je k čemu 

vhodná chvíle, chraň se 

zlého a nestyď se za své 

přesvědčení. 

23.5. 

sv. Jan Křtitel de 

Rossi 

1. čtení: Sir 5,1-10 

Žalm: Žl 1 

Ev: Mk 9,41-50 

Každý bude solen ohněm. 

24.5. 

sv. Vincent 

Lerinský 

1. čtení: Sir 6,5-17 

Žalm: Žl 119 

Ev: Mk 10,1-12 

Věrný přítel je pevná 

ochrana, kdo ho našel, 

nalezl poklad. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=17&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=5&r=2013


25.5. 

sv. Beda 

Ctihodný, sv. 

Řehoř VII 

1. čtení: Sir 17,1-13 

Žalm: Žl 103 

Ev: Mk 10,13-16 

„Nechte děti přicházet ke 

mně, nebraňte jim, neboť 

takovým patří království 

Boží. 

26.5. 

ne 

Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice 

1. čtení: Pr 8,22-31 

Žalm: Žl 8 

2. čtení: Rim 5,1-5 

Ev: Jan 16,12-15 

Hospodine, náš Pane, jak 

podivuhodné je tvé jméno 

po celé zemi! 

27.5. 

sv. Augustin z 

Canterbury 

1. čtení: Sir 17,20-28 

Žalm: Žl 32 

Ev: Mk 10,17-27 

„Mistře dobrý, co mám 

dělat, abych měl podíl na 

věčném životě?“ 

28.5. 
sv. Emil 

1. čtení: Sir 35,1-15 

Žalm: Žl 50 

Ev: Mk 10,28-31 

Mne oslaví ten, kdo 

přinese oběť díků, ten, kdo 

jde mou cestou; tomu dám 

zakusit Boží spásu.“ 

29.5. 
sv. Maximin 

1. čtení: Sir 36,1-2a.5-

6.13-19 

Žalm: Žl 79 

Ev: Mk 10,32-45 

Vždyť ani Syn člověka 

nepřišel, aby si dal sloužit, 

ale aby sloužil a dal svůj 

život jako výkupné za 

mnohé. 

30.5. 

čt 

Těla a Krve Páně. 

Sv.Zdislava 

1. čtení: Gn 14,18-20 

Žalm: Žl 110(109) 

2. čtení: 1 Kor 11,23-26 

Ev: Lk 9,11b-17 

Kdykoli totiž jíte tento 

chléb a pijete z tohoto 

kalicha, zvěstujete smrt 

Páně, dokud on nepřijde. 

31.5. 

pá 

Svátek 

Navštívení Panny 

Marie 

1. čtení: Sof 3,14-18 

Žalm: Iz 12 

Ev: Lk 1,39-56 

Blahoslavená, která jsi 

uvěřila... 
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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 

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 


