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EDITORIAL 

Každý rok slavíme měsíc květen pod znamením Panny Marie, která je naší 

královnou, Prostřednicí všech milostí… Mnozí, zvláště starší, vzpomínají na 

krásu májových pobožností – básničky, krásné zpěvy… Podstata mariánského 

kultu však spočívá v hloubce naší víry v to, že Maria Matka Ježíšova a naše 

Matka si zaslouží naši mimořádnou úctu. 

V květnu také slavíme Den matek, což není jen náhoda. Protože bez matky by 

nebyl nový život. Bůh si zvolil Pannu Marii za Matku svého Syna, který je 

Cesta, Pravda a Život, a tím velmi pozvedl úlohu ženy jako matky. Protože ji 

učinil také Matkou Boha – Bohorodičkou. Proto po celý tento měsíc uctívejme 

Pannu Marii i každou matku, která přijala život do svého lůna. A také i každou 

ženu, která by chtěla být matkou, ale z různých důvodů nemohla nebo 

nemůže.  

Kéž tento měsíc, který prožíváme v mimořádném čase pandemie koronaviru, 

nám pomůže děkovat Bohu každý den za život, krásu přírody a vítězství nad 

tím, nad čím lidskými silami zvítězit nelze.   

P. Jan 

   

PASTORACE 

KRÁLOVNA NEBE I ZEMĚ 

Při ekumenických setkáních, zvláště s církvemi reformními přichází často na 

přetřes otázka mariánské úcty.  Není to už tak žhavá polemika, jako bývala 

kdysi, ale je tu pořád ještě značný rozdíl v chápání mariánských dogmat. 

Jeden kalvinistický duchovní z Holandska prohlásil: „Jsme už dnes tak daleko, 

že i my dovedeme pochopit pozitivní smysl mariánské úcty u katolíků. Ale 

jsou tu přesto ještě prvky, které nás zarážejí. Katolíci nazývají Marii 

Královnou nebe a země. Už sám titul se mně zdá být urážkou Boha a Krista. 

Vždyť Bůh sám je jediný Pán, jediný vládce všeho toho, co existuje na nebi i 

na zemi.“  



Nemíníme tu rozvíjet teologickou diskuzi o mariologii. Přesto však každého 

katolíka zajímá otázka, v jakém smyslu můžeme nazývat Marii Královnou, jak 

máme rozumět slovům modlitby, kterou tak často opakujeme: Zdrávas 

Královno! 

Na prvním místě musíme zdůraznit, že není nic a nemůže být nic, co by 

umenšilo absolutní vládu Boží ve světě. Typicky křesťanská je víra 

v království Boha a Ježíše Krista, který sedí po pravici Otce, před nímž musí 

sklonit kolena všecko, co je na nebi, na zemi i v podsvětí (srv. Filip 2,10). I 

filosofie dojde k poznání, že Bůh je jediné absolutní jsoucno. Všechny ostatní 

hodnoty jsou jenom Božím darem. To platí o všem stvořeném, tedy i o 

Bohorodičce. Co ona je a co ona znamená, to všecko je Boží dar. 

Chceme-li však pochopit význam výrazu „Boží dar“, musíme si uvědomit 

rozdíl, jenž je mezi darem lidským a darem, jejž dává Bůh. I my dáváme dary 

těm, kteří jsou nám milí. Pošleme jim knihu, obálku s penězi. Oni si pak ten 

dar mohou ponechat, předat ho jinému, ztratit. Ať už s ním naloží jakkoli, jisté 

je, že zůstanou s darem i bez daru tím, čím jsou. Mnoho se tím nezmění. 

Přesto však i lidé mohou dát něco, co pronikne hlouběji do osobnosti člověka. 

Rodiče dávají dětem život. Je to dar, který znamená existenci dítěte, jeho 

hodnotu a první charakter. I Bůh, jenž nás tvoří, zachovává a posvěcuje, je 

Otec. Dává nám podíl na svém vlastním životě. Křesťanská terminologie 

nazývá tento dar „milost“, „nový život“, Boží život v nás. 

Co z toho plyne pro tu, jíž oslovujeme „plná milosti“? Život a činnost Boží 

proniká Marii ve svrchované míře. Má účast na všem tom, co Bůh je a co činí. 

Je-li Bůh svrchovaný vládce nebe i země, jak máme nazvat bytost, jež je skrze 

Krista úzce zapojena do jeho života a činnosti ve světě? Obrazné slovo 

Královna je docela přiléhavé a odpovídá mluvě Písma. Tam se výslovně praví, 

že spravedliví v tomto světě vládnou. Apoštolům, kteří následovali Krista, 

bylo slíbeno, že zasednou na dvanácti trůnech, aby soudili dvanáct kmenů 

Izraele (Mt 19, 28). 

Není ti pouhá hra se slovy, nejsou to prázdné fráze, ale skutečnost, jež hluboko 

zasahuje do našeho života. Každý z nás přirozeně touží po tom, aby se stal 

velkým, aby něco znamenal, aby zasáhl do světových dějin. Není to jenom 

marnivost.  Ta naopak překrucuje a odvádí od cíle pravou touhu po velikosti. 

Dobrý člověk chce něčím být, aby mohl něco velkého vykonat pro dobro, aby 



mohl podle slov Wolkerových přenést tuto zemi někam do šťastnějšího 

prostoru, někam blíž slunci. Proto by chtěl být každý ušlechtilý člověk králem, 

aby přinesl štěstí a pokoj všem poddaným, nebo básníkem, aby jim ukázal 

krásu a pravdu. Zdá se, že je velice málo těch, kteří v životě nějak uspěli. 

Nemohou všichni kralovat a z těch, co vládnou, jenom málo si může být jisto, 

že přinesli ostatním štěstí.  

A přece toto zdání klame. Jiné jsou osudy světa, jak se jeví navenek, a jiné 

jsou vnitřní svazy, jež spojují a váží fakta. I tzv. velcí vědci světa nejsou často 

nic jiného než slepý nástroj obecného dění, které ovšem neuniká Boží 

prozřetelnosti. Neviditelně zasahují do dějin světa docela jiní lidé, o nichž 

většinou nemáme tušení.  

Díváme-li se na život Matky Boží jen zjevně, nikdy bychom ji ovšem 

nenazvali Královnou. Vedla život obyčejné venkovské ženy, jakých jsou 

miliony. Všecko její jednání, každá myšlenka a každý dech se uskutečňovaly 

v závratném spojení s Bohem. Na všechny křesťany se vztahuje modlitba 

Ježíšova: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče ve mně a já v tobě, tak i oni ať 

jsou v nás“ (Jan 17, 21). Plnost milosti v Marii uskutečňuje tuto jednotu 

s Bohem způsobem pro jiné nedosažitelným. 

Chápeme-li království Mariino v tomto smyslu, ani nás nenapadne, že by se 

tím mohla narušovat moc Boha a království Kristovo. Naopak se tím utvrzuje 

a projevuje nejintenzivněji. Vždyť vidíme sílu a moc Boží ve vichru, ve 

vodách, v zákonech vesmíru, tím spíš ji máme obdivovat, když se projevuje 

v živé osobě. Tam totiž může proniknout jenom dobrovolným Fiat! (Staň se), 

souhlasem lidské svobody. Maria pronesla toto „Staň se!“ způsobem 

nejdokonalejším. 

Všecka mariánská dogmata zjevují některé tajemství křesťanského života. 

Uskutečňuje se tu způsobem virtuózním, abychom to tak nazvali, něco, co my 

začátečníci jen nejasně tušíme. Proto je i víra v Mariino království velký 

program života každého z nás: zasáhnout co nejúčinněji do dějin světa, 

spolupracovat s Kristem na obnovení Božího království na zemi. 

Mariin příklad nám také ukazuje, že k tomu není zapotřebí banální velikost a 

moc ve smyslu politickém, hospodářském nebo kulturním. Všechny ty síly 

jsou důležité, hýbají světem, ale nakonec největší silou dějin je čistota srdce 



ve spojení s Bohem.  Může být radostnější pravdy nad tuto? Je-li prožita, dá 

každému odvahu žít a pracovat.     

Z knihy P. Tomáše Špidlíka „Liturgické meditace“ 

 

 

  

UPOZORŇUJEME 

 

PASTORAČNÍ PRAVIDLA PRO UVOLŇOVÁNÍ OMEZENÍ 

TÝKAJÍCÍ SE BOHOSLUŽEB 

platná v období od 27. 04. do 7. 06. 2020 

Od 27. 04. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob. 

Od 11. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob. 

Od 25. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob. 

Od 8. 06. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob. 

 

Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné 

dodržet tato pravidla: 

1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva 

metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné 

rodiny, domácnosti). 

 

2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně 

vydezinfikují ruce. 

 



3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, 

mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), 

resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. 
 

4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a 

obdobné obřady. 

 

5. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před 

podáváním Eucharistie, a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni 

Eucharistii podávat. 

 

6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů 

zbytečně neprodlužovat. 

 

7. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou 

dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě 

prostoru je věnována mimořádná péče. 

 

8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní 

bohoslužebný prostor. 

 

9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost 

smíření. 

 

10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který 

vyžaduje shromažďování lidí. 

 

11. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro 
osobní modlitbu a individuální duchovní péči. 

 

12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který 

předsedá bohoslužbě. 

Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena. 

V Litoměřicích, dne 18. dubna 2020 

Mons. Jan Baxant 

biskup litoměřický 

 



  

PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea: 

Hana Gromová  

Jana Zelínková 

Václav Halama 

Petr Plíva 

Jakub Bernard  

Ludmila Pleslová 

Pavlína Grajová 

Čestmír Tomeš 

Jitka Janoštíková 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 

Hana Losová 

 

Všem za farnost přeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

  

NENECHTE SI UJÍT 

MÁJOVÉ MODLITBY V PŘÍRODĚ 

Milí farníci, 

konec neplánovaného i církevního půstu je snad již v dohlednu. Májové 

pobožnosti v přírodě se tedy uskuteční. 

Tradičně zahájíme v Horské Kamenici v pondělí  

4. 5. v 18:00 hodin u sochy Panny Marie Bozkovské mezi kaštany. 

11. 5. v Huti u kapličky Panny Marie u studánky, 

18. 5. v Držkově u kaple Nejsvětější Trojice, 

25. 5.  1/ za sucha na nádvoří zámku v Návarově, 

 2/ za deště v kostele v Bozkově. 

Budeme dodržovat odstupy a budeme mít roušky! Od fary v Ž. B. budeme 

odjíždět v 17:15 hod. Prosím řidiče o nabídku volných míst v autech. Děkuji. 



Před pár lety dala paní Jaruška Stehrová do kostela starou aktuální modlitbu. 

Modlíme se jí vždy v květnu a říjnu. Pokud jsme se sešli v otevřeném kostele 

v době stavu nouze, modlili jsme se ji také. Kdo modlitbu ještě neznáte, čtěte: 

Maria, pomoz, přišel čas, milostná matko, slyš náš hlas v nebezpečí a 

strádání, přímluva tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka 

pomocná. Neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících. Matkou 
ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, 

milostná matko, slyš náš hlas. 

Na společné modlitby a setkání se těší Vlaďka Petružálková.  

 

 

FARNÍ VÝLET 

Dojde-li k uvolnění situace, farní výlet se uskuteční v sobotu 13. června 2020 

do Filipova alias „Lurdy Severních Čech“. Zde v bazilice prožijeme mši 

svatou. V Rumburku pak navštívíme Loretu a svaté schody. Společný oběd 

nebude, vezměte si jídlo s sebou. Jestli nás nepustí na Oybin v Německu, 

projdeme si náhradou křížovou cestu v Jiřetíně pod Jedlovou a vyšlápneme si 

na Tolštejn.  

Upřesněné informace budou v červnovém vydání Jakuba. 

V. Petružálková 721 026 030 

 

 

  

FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK 

Milí farníci! 

Pořád vzpomínám na všecky své zážitky, hodně jsem jich už do Jakuba 

napsala. Teď vám budu psát na pokračování něco z mého dětství. Oslava mých 

25. narozenin byla veliká. Strýc Tomáš zavřel hospodu a vše patřilo mým 



kamarádům a přátelům. Bylo tam 20 lidí i několik farníků, každý si domů 

odnesl mojí knížku. Je psaná ručně a mamka ji nechala rozmnožit a dát do 

obalu.  

Knížku jsem poslala i MUDr. Šustrové do Bratislavy. Má syna „downíka“ jako 

jsem já, známe se ze setkání. Paní doktorka je vědecká pracovnice na Downův 

syndrom a úryvek mé knížky vytiskla v jejich časopise s názvem Slunečnica. 

Dnes vám napíšu úvod a pokračování napíšu příště.  

Tuto knížku první vzpomínání chci věnovat babičce Černé. Všechny krásné 

vzpomínky z dětství jsou spojené s babičkou a Novým Městem. Do této 

knížky se nevešly. Nechávám je v srdíčku. 

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! 

Evangelizační úmysl: JÁHNI 

Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev 

živým znamením. 



Národní úmysl: ZA KNĚZE, ŘEHOLNÍKY A ŘEHOLNICE  

– ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří 

rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1. Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do 

věčnosti jsi ty, Bože! 

 

2. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze 

všeho vysvobodí. 

3. ne Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš 

olejem, má číše přetéká. 

4. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, 

Bože! 

5.  Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží!  

6. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni 

lidé! 

7. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z 

Božích synů se podobá Hospodinu?  

8. 
Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!  

Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.  

9. 
Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů 

svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na 

svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu 



našeho Boha. 

10. ne 
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají 

v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval 

za hladu. 

11. 
Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Jejich modly 

jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.  

12. 
Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících 

skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.  

13. 
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova 

domu! A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.  

14. 
Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, aby ho 

posadil vedle knížat, vedle knížat svého lidu. 

15. 
Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. 

Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně 

šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Mezi lvy být 

musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby 

jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč.  

16. Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v tebe, Pane, nechť 

kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hledají tebe, Bože. Vždyť pro 

tebe jsem snášel potupu, pohana pokryla mou tvář. 

17. ne 
Moře proměnil v souš; suchou nohou přešli řeku, proto se radujme 

v Bohu! Vládne svou mocí navěky. 

18. 
Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají 

nad svým Králem, ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu 

pějí žalmy při bubnu a při citeře. 



19. 
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti 

zpívám žalmy,… 

20. 
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Chvalte 

ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.  

21. 
Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem, 

protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král nad celou 

zemí. 

22. 
Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení.  

23. 
Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem 

Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně 

vyvýšenému. 

24. ne 
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je 

záštita mého života, před kým bych se třásl? 

25. 
Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před 

ním dají, kdo ho nenávidí. 

26. 
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému 

životu ; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.  

27. Štědrým přívalem jsi skrápěl své dědictví, Bože, když se země 

vysílila, pečoval jsi o ni. 

28. 
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe 

není.“ 

29. 
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho 

dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí 

tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým 



milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, 

tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 

30. 
Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje 

násilí, z té duše nenávidí. 

31. ne 
Veleb, duše má, Hospodina! Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru 

velký! jak četná jsou tvá díla, Hospodine! Země je plná tvého 

tvorstva. Hynou, když vezmeš jim život, a vracejí se do svého 

prachu. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář 

země. 

 
 
S ÚSMĚVEM     

 

Čeština je úžasný jazyk…  Pozor!  

PRÁSK!  

Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii! Prťavá praštěná potvůrka 

poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety… Pichlavá 

potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… 

přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře. Pokašláváme, 

posmrkáváme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem 

překryté pusy přátel… poznáváme se? 

Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté 

posilovny; policajti pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší 
pravidlo, policista píská. Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…   

Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený 

personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí… 

Ptáme se: PROČ? 

Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme 

přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme 

pokušení, podlézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy…?  



Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, 

ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme 

plané pomluvy …?  
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? 

Poněvadž pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád 

pospícháme...? 

 

Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!… 

Pocity padají podél pochmurné propasti… 

Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! 

Přestaňme plakat! 

Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými 

protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně 

poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“, poděkujeme… 

 

Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, 

pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme 

si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství.  

Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, 

provětrat pejska, pokochejme se přírodou, přivoňme podbělu… 

Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po 

prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme pohostinným…  

Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku… 

Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme 

polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou 

překonat paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; Pakliže přeskládáme priority, 

pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří 

posmutnělý prostor. 

Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání 

pravice, polibky přátel. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek 

přes plátno… ☺ 

převzato z internetové pošty 

 

 



 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Mše svaté budou od 28. dubna 2020 slouženy podle pravidelného pořadu 

bohoslužeb.  

Pastorační setkání (náboženství, biblické hodiny)zatím nebudou. 

Každý den po mši svaté bude před Nejsvětější Svátostí májová pobožnost. 

3. 5. 8:30 Mše sv. v Žel. Brodě v omezeném počtu 

účastníků 

4. 5. 18:00 Májová pobožnost v Horské Kamenici  

11. 5. 18:00 Májová pobožnost v Huti 

18. 5. 18:00 Májová pobožnost v Držkově  

24. 5.  Sbírka na televizi Noe 

25. 5. 18:00 Májová pobožnost na Návarově nebo 

v Bozkově – podle počasí 



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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