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LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Catalina Rivas, Eucharistie znovu objevená. 
 

pokračování 

 Když arcibiskup vyslovil slova proměňování vína, prostor oltáře 

zaplavilo jasné světlo z nebe. Zdi a strop kostela zmizely. Vše bylo temné, jen 

oltář jasně zářil. Najednou jsem uviděla Ježíše ukřižovaného. Viděla jsem Jej 

od hlavy po spodní část hrudníku. Příčné břevno Kříže podpíraly veliké silné 

ruce. Zevnitř toho oslnivého světla vyšlo malé světlo a proměnilo se v zářivou 

holubici, která začala hbitě poletovat po kostele. Pak usedla k odpočinku na 

levé rameno arcibikupa, který byl opět podoben Ježíši, neboť jsem mohla 

rozlišit jeho dlouhé vlasy, zářivé rány a mohutné tělo. Nespatřila jsem však 

jeho tvář. 

 Nad ním byl Ježíš ukřižovaný; hlavu měl skloněnou na pravé rameno. 

Mohla jsem nazírat na jeho tvář, zraněná ramena a rozdrásané tělo. Na pravé 

straně hrudi měl ránu, ze které vytékala krev a něco jako voda, ale bylo to 

něco zářícího. Vypadalo to jako paprsky světla, které směřovaly k věřícím. 

Udivilo mě to množství krve, která proudila do kalicha. Myslela jsem, že musí 

přetéct až na oltář, ale ani kapka nespadla vedle.  

 Matka Boží mi řekla: “To je zázrak zázraků. Už jsem ti řekla, že Pán 

není spoután ani časem, ani prostorem. V okamžiku proměňování je celé 

společenství u paty kříže na Kalvárii ve chvíli ukřižování.” Dokážete si to 

někdo představit? Nemůžeme to spatřit očima, ale všichni jsme zde právě v tu 

chvíli, kdy je Ježíš křižován. A On prosí Otce za odpuštění nejen pro ty, kteří 

Jej zabili, ale také pro každého z nás: “Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co 

činí.” 

 Od toho dne mi bylo jedno, zda si svět myslí, že jsem blázen, ale 

prosím každého, aby poklekl a pokusil se prožít v srdci, jak jen je toho 

schopen, to veliké privilegium, že jsme vykoupeni Pánem. 

 Když jsme se měli modlit Otčenáš, promluvil ke mně Ježíš poprvé: 

“Počkej, chci, aby ses modlila z nejhlubšího nitra, z jakého vůbec můžeš volat. 

Připomeň si osoby, které tě v životě nejvíce zranily a způsobily ti největší 



křivdu, abys je mohla obejmout a říci jim: >>Ve jménu Ježíše Krista vám 

odpouštím a přeji vám pokoj. Ve jménu Ježíše Krista prosím, abyste mi 

odpustili a přáli pokoj.<< Jestliže ta osoba zasluhuje pokoj, obdrží ho. Jestliže 

se pro něj nedokáže otevřít, vrátí se do tvého srdce. Ale nechci, abys obdržela 

nebo nabízela pokoj, jestliže nejsi schopna odpustit a zakusit nejdříve pokoj ve 

svém srdci. Mysli na to, co děláš,” pokračoval náš Pán, “v modlitbě opakuješ: 

odpusť nám, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jestliže můžeš odpustit, ale 

nedokážeš zapomenout, kladeš překážky Božímu odpuštění. Říkáš: Odpusť mi 

jen tak, jak jsem sama schopná odpouštět, ne víc.” 

 Neumím popsat svoji bolest nad tím, jak Pánu ubližujeme. A také nad 

tím, jak ubližujeme sami sobě, když neumíme odpouštět a kvůli předsudkům a 

vlastní vztahovačnosti v sobě nosíme zlobu a vnitřní neklid. Odpustila jsem. 

Odpustila jsem z celého svého srdce a prosila za odpuštění ty, kterým jsem 

kdy ublížila. Chtěla jsem cítit pokoj, který přináší Pán. 

 Arcibiskup řekl: “Daruj nám pokoj a jednotu,” a potom: “Pokoj Páně 

ať zůstává vždycky s vámi.” Náhle jsem spatřila, že mezi některými lidmi, 

kteří si dávali pozdravení pokoje, se objevilo intenzivní světlo. Skutečně jsem 

cítila v tomto světle Ježíšovo objetí. To On mě objal a dával mi svůj pokoj, 

protože jsem v tu chvíli byla s to odpustit a vypudit ze svého srdce všechny 

stížnosti vůči druhým lidem. Ježíš chce sdílet tento moment radosti, obejmout 

nás a přát nám svůj pokoj. 

P. Josef 

PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea: 

Hana Gromová  

Jana Zelínková 

Ludmila Pleslová 

Václav Halama 

Petr Plíva 

Jakub Bernard 

Pavlína Grajová 

Čestmír Tomeš 

Jitka Janoštíková 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 

Hana Losová 

Barbora Lakatošová  

 

Všem za farnost přeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 



  

NENECHTE SI UJÍT 

 

POUŤ SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ,  
1. KVĚTNA 2019 
Kittelův areál Krásná, Pěnčín u Jablonce nad Nisou 

 

9:15 železnobrodský hudební soubor LŠU Sboreček Mgr. Vitákové 

9:30 zahájení poutě sv. Josefa /před farou/ 

Výstava „Slow tourism v Euroregionu Nisa – Spojení kultury s přírodou“, 

Sklářské studio Olivových, dílničky pro děti /na faře/ 

10:00 Poutní mše svatá v kostele sv. Josefa – celebruje P. Radek Vašinek 

z Hrádku nad Nisou 

11:30 1. pohádka – Čmukaři LD z Turnova /na faře/ 

12:00 II Dilettanti Zittau /Praha – Felix Weikelt/ Čeněk Svoboda – duchovní 

hudba renesance /kostel sv. Josefa/ 

12:30 Huntířovský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Paldusové /před 

farou/ 

13:00 II Dilettanti Zittau /Praha – Felix Weikelt/ Čeněk Svoboda –světské 

madrigaly /před farou/ 

13:30 smíšený pěvecký sbor Janáček /kostel sv. Josefa/ 

13:30 Čmukaři LD z Turnova 2. pohádka /na faře/ 

14:15 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou: pásmo 

tanců, říkadel a písniček /před farou/ 

15:00 koncert Mgr. Klokočníkové a jejích přátel /kostel sv. Josefa/ 

15:45 My Gospel /dle počasí v kostele nebo venku/ 

16:15 Představení rekonstrukce Kittelova Burku /Kittelův dům/ 



Po celý den – lidová řemesla, staré tržiště, tradiční občerstvení, koníčci paní 

Šeflové, atrakce pro děti. Na akci se podílí řada místních spolků a organizací. 

Za všechny uvedena Matice děkanství Železnobrodského a Spolek z Hutě. 

Doporučujeme dopravu linkovými autobusy: Pouť na Krásné – Maršovice 

Čížkovice 

Ze Žel. Brodu: 7:18, 9:10, 10:20, 11:18, 13:10 do Žel. Brodu: 12:29, 14:29, 

15:34, 16:29, 18:29 

Z Jablonce n. N.: 8:15, 9:50, 10:15, 12:15, 14:15 do Jablonce: 13:31, 

15:31, 16:37, 17:31 

Pořadatelé: Obec Pěnčín, Město Žitava – Slow tourism v Euroregionu Nisa 

 

 

…MARIA BUĎ POZDRAVENA, 

KNĚŽNO MÁJE BUĎ POZDRAVENA…  

refrén bavorských litanií při květnových bohoslužbách 

Tradiční májové pobožnosti v přírodě připravujeme opět na každé pondělí. 

Odjezd od fary v Ž. B. bude vždy v 17:15, mše svatá pak na místě v 18:00 

hodin. 

Majitelé aut nabídněte, prosím, volná místa. Po skončené pobožnosti bude 

tradiční agapé z přinesených dobrot.  

6. května – Bělá u Turnova – u rodiny Peškových – svěcení sochy Panny 

Marie 

13. května – Huť – kaplička Panny Marie u studánky 

20. května – Držkov – kaple Nejsvětější Trojice 

27. května – Návarov – nádvoří zámku u sochy sv. Jana Nepomuckého 

Na společné modlitby a setkání se těší a srdečně zve k hojné účasti  

V. Petružálková  

 

 

 



Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na další přednášku ČKA. V předvečer 

svatojanské pouti na kostelíčku přijede a bude s posluchači 

besedovat prezident České křesťanské akademie  

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 

 na téma: "JDE O VĚROHODNOST KŘESŤANSTVÍ" 

pátek 17. května 2019 v 18:15 - KC Kino - Železný Brod 

Téma církve a náboženství se nyní dostává do médií v souvislosti s církevními 

skandály, zejména sexuálním zneužíváním. Jaké jsou hlubší kořeny a širší 

souvislosti těchto jevů a jak se s nimi vyrovnat? 

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.  

V sobotu 18. 5. v 11h. bude P. Halík celebrovat slavnostní poutní mši na 

kostelíčku Na Poušti. 

Těšíme se na setkání s Vámi a s ním. 

Ing. arch. Martin Tomešek  

 

Pozvánka na 23. obnovenou svatojanskou 
krojovanou a „1. ekologickou“ pouť Na Poušti 

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

Poušti v sobotu 18. května 2019. Chceme opět pokračovat v pouti krojované a 

nově jsme přidali ekologickou myšlenku – omezit používání plastového 

nádobí. Věříme, že návštěvníci pouti tuto myšlenku podpoří a přinesou si lžíci 

nebo příbor vlastní. Neznamená to, že bez vlastního příboru vyjdou na 

prázdno. Budou nabízeny pomůcky ke konzumaci občerstvení, připraveného 

dobrými lidmi, v dřevěném či papírovém provedení. 

Věříme, že přijdete pokud možno v kroji ať už jakékoliv provenience. 

Přispějete tak k obohacení akce. 



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

P. Tomáš Halík. 

Zazní Missa "Lux Et Origo" Jiřího Strejce (1932 – 2010), zpívá kostelíčkový 

filharmonický sbor, diriguje a doprovází Bohuslav Lédl.  

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 jiným 

lákadlům. 

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

dospělým už tradičně loutkovou pohádku. 

V 15:00 zazní už XLVII. benefiční koncert. Vystoupí významný umělec 

Pavel Šporcl. český houslový virtuóz světového renomé. 

Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava. Svá 

výtvarná díla – kresby a grafiky představí Jan Hrubý. Výstava bude mít po 

vernisáži v rámci koncertu své pokračování v Městském muzeu Na Bělišti. 

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 je nám 

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. 

za organizátory Martin Tomešek 

 



 

POZVÁNKA NA XLVII. KONCERT NA POUŠTI A VERNISÁŽ VÝSTAVY. 

Srdečně zveme na 47. benefiční koncert Na Poušti.  

V sobotu 18. května 20198 v 15 h rozezvučí prostory kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti housle významného umělce Pavla Šporcla, českého 

houslového virtuóza světového renomé. 

Na programu budou tato díla: 

Johann Sebastian Bach – Ciaconna z Partity č. 2 d moll, BWV 1004  

Eugen Ysaye - Sonáta č. 4 e moll 

Nicolo Paganini -  24 Capricií op.1 (výběr) 

Pavel Šporcl – Kde domov můj (virtuózní variace pro sólové housle) 

Nathan Milstetin – Paganiniana 

 

Součástí koncertu bude i vernisáž výstavy kreseb a grafik Jana Hrubého. 

(Výstava pak bude mít své pokračování v Muzeu Na Bělišti.) 

Je na co se těšit.  

za organizátory Martin Tomešek 

Aspoň pár informací o účinkujících z Wikipedie: 

Pavel Šporcl (* 1973) je český houslový virtuóz světového renomé. Jedná se 

o velmi výraznou a silnou uměleckou osobnost, laureáta mnoha předních 

houslových soutěží, dnes patrně vůbec nejpopulárnějšího českého umělce 

působícího v oblasti vážné hudby. Po studiích na konzervatoři a na AMU 

(prof. Václav Snítil) studoval houslovou hru v USA (Dorothy DeLay, Itzhak 

Perlman, Masao Kawasaki, Eduard Schmieder). Vystupuje na světových 

pódiích, festivalech (Salzburger Festspiele, Pražské jaro, Schleswig-Holstein) i 

s renomovanými orchestry (Česká filharmonie,Tokyo Metropolitan Symphony 

Orchestra, National Orchestra de France, Liverpoolská královská filharmonie, 

Orchestre de Paris). Své posluchače navíc zaujal svým často velmi 

neformálním vystupováním a oblékáním, kterým se snažil obecenstvu co 

nejvíce přiblížit – vystupoval se stylizovaným „pirátským“ šátkem na hlavě, 

nechal si postavit unikátní modré housle pro 21. století od nejlepšího 

současného houslaře Jana Špidlena atd. 

Jeho nahrávky se těší velké přízni jak posluchačů, tak kritiky. Takřka všechna 



jeho alba získala titul Platinová deska. Vedle stěžejní klasické hudby 

koncertuje a nahrává i jiné žánry: s cikánskou kapelou (alba Gipsy Way & 

Gipsy Fire) odehrál přes 270 vystoupení v mnoha zemích světa včetně Číny. V 

roce 2012 nahrál své první pop-crossoverové album Sporcelain. Na 

koncertních pódiích se setkal s K. Gottem, E. Pilarovou, V. Dykem, E. Farnou, 

T. Černochovou, kapelou Kryštof i Hradišťanem. Je častým hostem 

televizních a rozhlasových pořadů, těší se zájmu všech médií. 

Prostřednictvím svých vystoupení podporuje benefiční projekty nadací a 

neziskových organizací (Srdce pro děti, Nadace Adra, Kapka naděje, Naše 

dítě, Běh pro Paraple, Esteta, Pomozte dětem, Olivova dětská léčebna, Hospic 

Anežky České, záchrana kostela v Neratově, záchrana záplavami postižených 

oblastí…). Je patronem SOS vesniček, Centra pěstounských rodin a Asociace 

Apla pomáhající lidem s autismem. 

 

Jan Hrubý (*1945) je český grafik, karikaturista a trvalý jáhen. Za svá 

výtvarná díla obdržel četná ocenění. 

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Od roku 1967 

publikoval své grafické a karikaturní práce v mnoha novinách a časopisech: 

Mladý svět (osm ze zadní stránky MS), Stadion, Květy, Technický magazín, 

Psychologie dnes a v mnoha jiných. Od roku 2016 kreslí pro Katolický 

týdeník. Jeho práce jsou publikovány i ve společných albech kresleného 

humoru: Veletucet a Prazdroj českého kresleného humoru. Po své náboženské 

konverzi vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a byl vysvěcen na trvalého jáhna. Od roku 1993 žije se svou 

ženou Anežkou v Újezdu pod Troskami, kde působí jako římskokatolický 

duchovní ve farnosti a okolí. 

Jeho díla byla součásti mnoha výstav samostatných i společných doma i v 

zahraničí. 

Ocenění 

    1974 2. cena Skopje 

    1976 Excellence Prize japonského deníku Yomuri Sninbun 



    1987 1. cena Emil Stadionu 

    2004 Cena Igora Ševčíka, Humorest, Hradec Králové 

    2005 2. cena v soutěži Prazdroj českého kresleného humoru, Plzeň 

    2006 Pytlík písku - Cena Mezinárodního festivalu kresleného humoru, 

Písek 

    2007 Zvláštní cena na Mezinárodní soutěži kresleného humoru - Zlatý 

súdok, Prešov 

    2008 5. cena Tichý mat, Praha 

    2008 Cena Svatopluka Pitry Mezinárodní soutěže výtvarného humoru Fór 

pro FOR, Praha 

    2009 2. cena na Mezinárodní soutěži kresleného humoru – Zlatý súdok, 

Prešov 

    2009 2. cena v Soutěži kresleného humoru – Koně, Kyjov 

 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

O HŘBITOVU V ŽELEZNÉM BRODĚ 

„Hned na počátku r. 1885 dokročilo okresní hejtmanství na obec 

s důrazným dožádáním o zřízení nového hřbitova. Pravděpodobně, aby 

se předešlo obvyklým odkladům, určilo současně lhůtu k uzavření 

stávajícího tehdejšího hřbitova kolem kostela, kde se od 1. září 1885 

nemělo již pochovávati. Bylo sice žádáno o prodloužení lhůty o rok, ale 

docílilo se jen nové a konečné lhůty k 1. prosinci 1885. Začalo se 

vyjednávat o získání pozemků. Zajímavo je, že již tehdy se objevil 

návrh, aby hřbitov byl zřízen na Poušti, o kterémže místě se v poslední 

době také mluvívá. Návrh ten však propadl a po delším jednání 

zakoupen byl pozemek od M. Hochmálové, tehdejší držitelky mlýna č. 

p. 144, za 5 500 zl., kterážto cena se zdála značně velkou. Pořízen byl 

rozpočet na stavbu hřbitova, který vykazoval náklad 10 854 zlatých. 

Stavba zadána byla Frant. Machytkovi a Soukupovi, stavitelům 

v Turnově. Hřbitov kolaudován byl 28. října 1886 a v té době se také 



přikročilo k dostavbě ohradní zdi a umrlčí komory, což si vyžádalo 

dalšího nákladu 8 552 zlatých.“ 

Tolik staré zápisy. 

Text z kroniky dodal p. B. Kacálek a pí. A. Kortanová  

na žádost V. Petružálkové. 

 

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 úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty 

Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty 

mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl. 

Národní úmysl:  

Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného 

přijetí. 

 

 

 

 



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

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

všecky… 

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

mne. 

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

strach. On však jim řekl: „Já jsem to, nebojte se!“ 

5.5. 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!“ 

6.5. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život 

věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou 

pečeť. 

7.5. Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy 

nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit…“ 

8.5. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně 

přijde, toho nevyženu ven. 

9.5. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto 

chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané 

za život světa. 

10.5. Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo 

Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí 

mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v 

poslední den...“ 

11.5. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu 
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odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 

života...“ 

12.5. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim 

dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 

nevyrve. 

13.5. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, 

kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 

14.5. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. 

15.5. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, 

nezůstal ve tmě. 

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

konce, bude spasen 

17.5. A cestu, kam jdu, znáte.“ 

18.5. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně 

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

jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. 

20.5. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, 

kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a 

dám se mu poznat. 

21.5. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává 

svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! 

22.5. 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. 

23.5. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já 

zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 

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

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

budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše 

zachovají. 

26.5. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude 
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milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek... 

27.5. Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, 

jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 

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

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 

29.5. 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. 

30.5. Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 

v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů 

všem národům, počínajíc Jeruzalémem... 

31.5. Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém 

spasiteli…“ 

 

 

 

Svátky a slavnosti v květnu: 

1.5. Dělník sv. Josef 

3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba 

8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 

14.5. Svátek sv. Matěje, apoštola 

16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 

30.5. sv. Zdislava 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou vždy ve středu po mši svaté – 1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 

29. 5.  
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Ve čtvrtek už budou mše sv. v Žel. Brodě v 18:00 hodin. 

1. 5.  

10:00 

Pouť ke sv. Josefu na Krásné 

Mši sv. slouží P. Radek Vašinek 

1. májová pobožnost, po ní biblická hodina 

6. 5. 18:00 Májová pobožnost u Peškových 

12. 5. 8:30 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 

života 

13. 5. 18:00 Májová pobožnost v Huti 

17. 5. 17:30 

18:15 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Přednáška ČKA v KC Kino  

18. 5. 11:00 Pouť Na Poušti 

20. 5. 18:00 Májová pobožnost v Držkově 

27. 5. 18:00 Májová pobožnost na Návarově 

30. 5.  Slavnost Nanebevstoupení Páně  



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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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