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EDITORIAL 

Přejeme hezké prožití májového času. 

P. Jan a Lenka 

PASTORACE 

Maria, naše matko, jsem při tobě, myslím na tebe, bdím a jsem  
ochoten. 

V roce 1991 na setkání s mládeží v Čenstochové sv. Jan Pavel II. vysvětloval 

velmi pěkně, co znamená, že Maria nám dává Ježíše, že přikazuje každému 

z nás, abychom ho hledali a vysvětluje, co znamená jsem. 

„Svět, který nás obklopuje, novodobá civilizace, způsobila toho hodně, aby 

z mysli člověka odstranila vědomí, že já jsem. Tato civilizace se snaží 

existovat tak, jakoby Bůh nebyl. To je její program. Tak jestli Bůh není, tak ty, 

člověče, opravdu jsi? Podívejte se na kříž a nezapomínejte. Kéž klíčovým 

slovem našeho života zůstane jsem při tobě.“ Sv. Jan Pavel II. říká v tomto 

smyslu, že člověk má vztah k Bohu a zůstává při Bohu právě tím, že na něj 

myslí. Tak to dělala i Maria z Nazareta. Uchovávala Boží slovo ve svém srdci 

a uvažovala o něm. To znamená to modlitební myslím na tebe . 

Jsem bdělý – to je postoj matky. Je to bdění nad člověkem od první chvíle 

početí. Jsem bdělý – to znamená, že se snažím být člověkem svědomí. Že to 

svědomí neohlušuji a neznetvořuji. Nazývám pravým jménem dobro a zlo. 

Nezamlžuji rozdíl mezi dobrem a zlem. Jsem bdělý – to znamená, že vidím 

bližního, žiji pro něho, miluji ho.  

Sv. Jan Pavel II. se obrací k mladým a říká – když pozorujete sami sebe, 

myslím, že vidíte ohromnou vlnu zla, která s různými způsoby snaží uhasit a 

zabít hned v zárodku touhu po Bohu, hledání Krista, lásku k jeho Matce a 

všechno to, co v mladém člověku znamená, jsem zde, myslím na tebe a jsem 

bdělý. 

V jednom časopise je řeč o jazyce dospívajících. Na základě ankety mezi 

čtrnáctiletými mladými lidmi se autorka snaží zjistit, jaký je stupeň 

zvulgarizování jazyka, kterým mluví mládež. Takové pojmy jako láska, city, 



milovat, sympatie, zamilovat se, rande, zrada, to všechno mají ti dotazovaní 

náctiletí spojeno s vulgárními názvy sexuálních technik a stavem opojení. 

Autorka píše: „Zachycené výpovědi žáků šokují svou vulgaritou. Je třeba 

podotknout, že v této atmosféře přebývají zároveň chlapci i děvčata. Odkud se 

bere takové vyjadřování? Právě ze světa, který nás obklopuje. Mládež 

následuje tisk, pornografické filmy, subkulturu narkomanů a „muzikantů“.“  

V  zprávách v televizi, už v roce 1994, velmi okázale informovali, že ve 

Varšavě byl sjezd organizovaný spolkem „jinak milujících“ Lambada, kterého 

cílem byla podpora zdravého života polské lesby a polského geje. V televizi 

vystoupil jeden člen tohoto spolku a sdělil heslo toho sjezdu – „Miluj vášnivě, 

miluj bezpečně“. V časopise Neděle napsali, že se obávají, že ten vášnivý 

život nemá nic společného s bezpečím a tím méně s láskou. 

V jedné polské písni se zpívá: Matko, která nás znáš, s dětmi svými buď. 

 

Matko Boží, která dáváš světu Ježíše, největší poklad a největší štěstí světa, 

shlédni na naše srdce a učiň skutečným zázrak, aby nikdy nebyla nemocná 

fyzicky ani duchovně tato srdce. Aby vždy hledala pravdivé hodnoty a pravé 

štěstí. Pomoz nám, abychom pochopili a celým srdcem vyznávali pravdu 

evangelia, že jen cesta postavená na základě Božích přikázání a Ježíšova 

učení přináší opravdové štěstí. Pomoz nám uskutečňovat tento ideál, posiluj 

nás v poznávání pravd víry, aby náš život byl hezký, aby v našem životě šly 

spolu láska a dobrota, čistota a radost, pokoj a naděje. Ve chvílích slabosti a 

pádu nám ukazuj Ježíše a uč nás hledat Ho vytrvale a s láskou, aby naše 

radost byla veliká.      

Amen.      

Myšlenky převzaty z knihy „Ze starej i nowej ambony“. 

 

 

LITURGICKÉ OKÉNKO 

ROZUMĚT MŠI SVATÉ A PROŽÍVAT JI - postoj 



Nepamatuji, které to byly prázdniny, ale bylo to ještě v semináři. Jel jsem s 

našimi ministranty na turnaj ve fotbale. Jeden z kluků četl během cesty můj 

breviář. Možná se neuměl modlit, ale když četl v žalmu: pozvedám své ruce k 

Tobě, skutečně pozvedal své ruce. Nebyl pokřtěn, ale to co četl, chtěl dělat. 

Můžete se zeptat, co to má společného s eucharistií? Myslím, že velice mnoho. 

Když se modlíme, nemodlí se jen naše duše, naše srdce, ale modlí se celý 

člověk. Tedy i naše tělo. Boha můžeme chválit nejen ústy, ale i tělem. Ukazují 

nám to právě žalmisté: Pozvedám své oči k nebi, pozvedám své ruce k modlitbě, 

když na tebe myslím na lůžku, klaním se tvému posvátnému chrámu, … Toto 

neplatí jen o modlitbě, ale také o mši svaté. Někdy stojíme, jindy sedíme nebo 

klečíme. Účastnit se mše svaté, neznamená jen odpovídat na modlitby kněze, 

nebo hlasitý zpěv, ale také na zaangažování našeho těla. Samozřejmě jestliže 

nám to dovolí naše zdraví. Právě naší pozici při eucharistii bych chtěl věnovat 

tyto řádky. Kdy stojíme, nebo klečíme a proč? Vyjadřuje naše tělo něco ve 

vztahu s Bohem? 

 Pozice stojící je v liturgii nejvíce charakteristická, vzpomeňme na 

modlitbu farizea a celníka, kteří stáli v chrámu. Stojíme před přítomným 

Bohem, který k nám promlouvá. Je to pozice, kterou vyjadřujeme velebení 

Boha. Znamená také naši připravenost naslouchat a je výrazem očekávání. Kdo 

stojí, je připraven do akce. Kristus povstal z mrtvých. Stojící pozice je pozicí 

vítěze, který přemohl smrt, a jeho vítězství je přeci také naším vítězstvím.  

 Stojím na počátku mše svaté před Bohem jako onen celník a prosím o 

milosrdenství pro mne hříšného. Stojím a vyzpěvuji chvalozpěv Chvála na 

výsostech Bohu. Svatý Benedikt nabádal svoje bratry, aby evangelium, které 

mniši četli uprostřed noci, četli ve stoje a s úctou. 

 Také při přinášení darů k oltáři, obvykle je přináší několik představitelů 

ze shromážděných na eucharistii, bych měl stát. Je to výraz toho, že to i já 

přináším dary. Podobně jako při oslavě narozenin. Jeden přeje za všechny, ale 

všichni stojí na znamení, že se ztotožňují s tím, co přeje právě tento jeden 

člověk. To platí také pro momenty, kdy kněz s rozpřaženýma rukama přednáší 

Bohu modlitby. Také já se k němu připojuji nejen v myšlenkách, ale i výrazem 

mého těla když stojím. Je to jednoduché pravidlo - kněz se modlí s 

pozvednutýma rukama, to znamená, že stojím. Po proměnění darů se kněz ve 

druhé modlitbě eucharistické modlí slovy: „… vzdáváme díky za to, že smíme 

stát před tebou …“ Není to modlitba jen za kněze a ministranty, kteří stojí kolem 

oltáře, ale je to modlitba za všechny. Vzdávám Bohu díky, že před ním mohu 



stát, a přitom sedím nebo klečím? Ve stoje také přijímám požehnání, protože 

musím být připraven okamžitě jít ve jménu Páně (nechci tím navádět k 

rychlému odchodu z kostela po skončené mši svaté).  

 Doufám, čtenáři, že tyto řádky nebereš jako kritiku, ale jako snahu o 

lepší prožívání mše svaté, jako podnět k zamyšlení, nebo vlastnímu studiu a 

hledání odpovědí. 

P. Josef 

 

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ČLÁNEK OD MIRKA LAMAČE 

Víte, proč pomáhám na faře? Protože mám pana faráře rád. Já mu pomáhám se 

dřevem. Dnes prší, tak nevím, co mám dělat. Když nebude pršet, tak pomůžu. 

Mě to baví. Pomáhám rád všude, protože mě mají rádi. Já to dělám pro radost i 

sobě. Píšu to vám všem. 

Mirek Lamač, 23. 4. 2018 na sv. Vojtěcha psáno  

 

 

PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea: 

Hana Gromová  90 let 

Jana Zelínková 

Maria Kondratová 

Ludmila Pleslová  5 let 

Václav Halama 

Petr Plíva 

Jakub Bernard 

Pavlína Grajová 

Čestmír Tomeš 

Jitka Janoštíková 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 

Hana Losová 

Barbora Lakatošová  15 let 

Všem za farnost přeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

 



NENECHTE SI UJÍT 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V PŘÍRODĚ. 

Tradiční pondělní mše svaté budou vždy od 18:00 hodin. 

7. května – Horská Kamenice – u sochy Panny Marie Bozkovské 

14. května – Huť – kaplička u studánky 

21. května – Chlístov – posvěcený kříž na návsi 

28. května – Bozkov – u Matičky hor 

Odjíždět budeme auty od fary v Žel. Brodě vždy v 17:15 hodin. Nabídněte, 

prosím, volná místa..Po pobožnosti bude tradiční agapé z přinesených dobrot. 

Jděme do blízkého okolí a hlásejme evangelium. 

V. Petružálková  

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj: 

V předvečer svatojanské pouti na kostelíčku  

bude mít přednášku a následně bude s posluchačí besedovat  

prezident České křesťanské akademie  

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 

 "POPULISMUS - NEMOC NAŠÍ DOBY" 

pátek 18. května 2018 v 18:15 

KC Kino - Železný Brod 

 Tomáš Halík je osobnost dostatečně 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 

obohacující večer.  

Těšíme se na setkání s Vámi a s ním. 



      Ing. arch. Martin Tomešek  

 

Pozvánka na 22. obnovenou svatojanskou 
krojovanou pouť Na Poušti 

Srdečně zveme na svatojanskou pouť na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na 

Poušti v sobotu 19. května 2018. Chceme opět pokračovat v pouti krojované. 

Věříme, že přijdete ještě ve větším počtu v kroji jakékoliv provenience. 

Přispějete tak k obohacení akce. 

Pouť začne v 11 hodin slavnostní mší, kterou přijede opět sloužit  P. Tomáš 

Halík. 

Ve světové premiéře zazní "Missa – Deo gracias" Bohuslava Lédla, zpívá 

kostelíčkový filharmonický sbor, diriguje autor.  

Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty 

rukodělné výrobky i další různé drobnosti.  

Skauti tradičně přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé 

hry a atrakce, aby se rodiče mohli alespoň chvíli soustředěně věnovat ostatním 

lákadlům. 

Odpoledne ve 13:30 zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším  dětem už 

tradičně loutkovou pohádku. 

Ve 14:30 XLV. benefiční koncert.  

Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava. Svá 

výtvarná díla představí akademická malířka Jana Kasalová ml. Výstava 

bude mít po vernisáži v rámci koncertu své pokračování v Městském muzeu 

Na Bělišti. 

Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby kostelíčku a obnovy 

varhan a farního areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory - ať už dobrotami , 

vlastními rukodělnými pracemi, darovanými výtvarnými díly či jinými dary 

nebo přiložením vlastních rukou k tomuto společnému dílu. Přihlaste se na tel. 

603871613, 605243776, E-mailem (arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete 



přijít pomoci s přípravou okolí před poutí přímo ke kostelíčku.  

Vaše podpora nám je potěšením i povzbuzením.  

SRDEČNĚ ZVEME! 

Každý krojovaný poutník udělá radost nejen nám. 

Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 od 

lékárny U Anděla. 

Městu Železný Brod děkujeme za podporu. 

Prof. Tomáš Halík bude mít v předvečer pouti přednášku v KC Kino. 

za organizátory Martin Tomešek 

Program Noci kostelů 25. května 2018 

15:00 – 17:00 Aktivity, soutěže, dílničky pro rodiny s dětmi 

15:00 – 19:00 Prohlídka kostela, výstava obrazů na zahradě fary 

17:00 – 18:30 Koncert Glass Gospelu ( černošská hudba) 

18:30 – 19:00 Povídání o historii kostela z kroniky 

19:00 – 19:40 Mše svatá 

19:40 – 20:10 Májová pobožnost 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V neděli 27. května při mši svaté v Železném Brodě budou děti z našich 

farností poprvé přistupovat ke svatému přijímání. Prosíme, myslete 

v modlitbě a oběti na Anežku Plívovou, Radku Nikodýmovou, Josefa 

Plesla a Jáchyma Peška. Pro nás ostatní je to opět hezká příležitost 

k obnovení vztahu k eucharistickému Pánu Ježíši. 

P. Jan a Lenka 

 

POUŤ K PANNĚ MARII FATIMSKÉ DO KOCLÍŘOVA 

V sobotu 23. června 2018  

Odjezd v 6 hodin z Malého náměstí v Železném Brodě 

 

Program: 10:00 adorace 

https://www.nockostelu.cz/program/71458
https://www.nockostelu.cz/program/71460
https://www.nockostelu.cz/program/71461


  10:30 mše svatá 

  11:45 oběd - společný 

 

Komentovaná prohlídka areálu světového apoštolátu Fatimy, návštěva 

cukrárny a kostela sv. Filomény. 

Cena 425,- Kč za osobu včetně oběda a průvodce. Prosím přihlášené o 

potvrzení účasti. Zájem poutníků převyšuje kapacitu míst v autobuse. 

Děkuji. 

     V. Petružálková – 721 026 030 

 

FÓRUM 

 

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ 

V brněnském Centru naděje a pomoci, CENAP v květnu opět bude zahájen 

kurz pro poradce PPR /pozn. red. - PPR=přirozené plánování rodičovství/. 

Tento kurz je zaměřen nejen na prohloubení znalostí o metodách vědomí 

plodnosti, ale i na získání dovedností při osvětě týkajících se šíření správných 

informací v rámci rodinné pastorace.  

Při poradenství PPR jde o zdraví, často i o život. Proto znalosti nemohou být 

jen na povrchní úrovni. Správné znalosti jsou důležité i pro ty, kdo se věnují 

přednáškové činnosti pro mládež, biřmovance nebo snoubence a manžele. 

Proto považujeme za důležité intenzivní vzdělávání, založené na odbornosti. 

Kurz je výběrový, je nutné nejprve splnit požadavky vstupního vědomostního 

testu.   Více na www.cenap.cz/kurz-pro-poradce-ppr-stm  

MUDr. Lázničková 

http://www.cenap.cz/kurz-pro-poradce-ppr-stm


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! 

Evangelizační: Za poslání laiků 

– aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči 

výzvám, kterým svět dnes čelí. 

Národní: 

– za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a 

proměňuje (srv. Žl 139/138/ 

 

 

 

 

 

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

veršem z Písma svatého 

1.5. Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a 

jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 

2.5. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já 

v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit 

nic. 

3.5. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než 

skrze mne. 

4.5. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své 

přátele. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=5&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=5&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=5&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=5&r=2018


5.5. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás 

budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše 

zachovají. 

6.5. 

ne 

Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. 

Ale Petr ho zvedl se slovy: "Vstaň! Vždyť i já jsem jen 

člověk." 

7.5. Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch 

pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 

8.5. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 

9.5. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré 

pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co 

uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 

10.5. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo 

uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude 

odsouzen. 

11.5. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce 

se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 

12.5. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v 

obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. 

13.5.  Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem 

milovat. 

14.5. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem 

vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl 

trvalý. 

15.5. Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil 

tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi 

lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. 

16.5. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až 

do konce, bude spasen. 
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17.5. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde 

jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě 

miloval již před založením světa. 

18.5. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu 

Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, 

Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ 

19.5. Ty mne následuj! 

20.5. 

ne 

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, 

dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Ti, kdo náležejí Kristu 

Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. 

21.5. Řekl jim: „Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.“ 

22.5. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: 

„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá 

mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě 

poslal.“ 

23.5. Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v 

mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit. Kdo není proti 

nám, je pro nás. 

24.5. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě 

prokazoval milosrdenství. 

25.5. ‚Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého 

otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno 

tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. 

26.5. ... řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, 

neboť takovým patří království Boží...“ 

27.5. 

ne 

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte 

za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám 

přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce 

světa." 

28.5. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno 

pro vás v nebesích 
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29.5. Mnozí první budou poslední a poslední první. 

30.5. Neboť ‚všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ 

trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo 

zůstává na věky‘ – 

31.5. Jestliže už samo pokropení krví kozlů, býků a popel z jalovice 

posvěcuje ty, kdo jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev 

Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako 

oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, 

abychom mohli sloužit Bohu živému. 

 

Svátky a slavnosti v květnu: 

1.5. Dělník sv. Josef 

8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 

10.5. Nanebevstoupení Páně 

16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 

20.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

24.5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

27.5.  Slavnost Nejsvětější Trojice 

31.5. Těla a Krve Páně 

 

 

Následující stránka je pro potěšení dětí i dospělých. Spojte body podle číselného 

pořadí. Obrázek si můžete vybarvit. 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou vždy ve středu po mši svaté.  

1. 5.  Pouť ke sv. Josefu na Krásné 

5. 5. /sobota/ 11:30 Bohoslužba pro motorkáře v kostele sv. 

Jakuba v Žel. Brodě 

7. 5. 18:00 Májová pobožnost v Horské Kamenici 

10. 5. /čtvrtek/ 

Slavnost 

Nanebevstoupení 

Páně 

8:00 Mše sv. v Žel. Brodě bude ráno, 

Nebude mše sv. v Držkově ani večerní 

v Žel. Brodě z důvodu svěcení kaple 

v Navarově (v 17:00 h.) 

11.5. /pátek/ 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 

života 

13. 5.  Sbírka na Televizi Noe 

14. 5. 18:00 Májová pobožnost v Huti 

18. 5.  Přednáška ČKA 

19. 5.  Pouť Na Poušti 

21. 5. 18:00 Májová pobožnost na Chlístově 

25. 5.  Noc kostelů 

27. 5. 8:30 Při nedělní mši sv. v Žel. Brodě bude 

slavnost 1. svatého přijímání  

28. 5. 18:00 Májová pobožnost v Bozkově 

2. 6. 10:00 Poutní mše sv. ve Bzí, slouží R.D. PaedDr. 

ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D 



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.farnostzeleznybrod.cz 
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