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PASTORACE 

KVĚTNOVÉ MYŠLENKY  

Poutní kostel Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově - doufám, že 

jste tam všichni aspoň jednou byli a modlili jste se před sochou Matky Boží. 

Krásná svatyně, kde výzdobou jsou malby představující jednotlivé invokace 

z Loretánských litanií. 

Květen je tradičně nazýván mariánským měsícem. A to kvůli přírodě, která 

překypuje krásou barevných květin a zelených stromů. Vše kolem dokola 

mluví o kráse a dobrotě Boha Stvořitele, ale také o Té nejkrásnější ze všech 

žen, o Marii, Matce Ježíše Krista, Spasitele světa, a naší nejlepší Matce.  

Je už zvykem v naší farnosti, že se v květnu každé pondělí vydáváme na 

zvláštní poutě, a to do mariánských kapliček v bližším i vzdálenějším okolí. Je 

to taková lidová zbožnost, která je nicméně nesmírně důležitá a přináší 

duchovní plody.  

Mezi mnoha invokacemi, kterými loretánské litanie slaví Matku Boží, jsou 

některé, které bych chtěl zvlášť zdůraznit. Myslím na ty, které v poslední době 

přidal papež František. A jsou to: 

Matko milosrdenství 

Matko naděje 

Útěcho migrujících, 

Dnes, když píšu tato slova, probíhá válka na Ukrajině. Co bude v květnu, to 

nevíme. Konsekrace Ruska a Ukrajiny papežem Františkem už platí. Bez 

modlitby, pokání a almužny není možné dosáhnout odpuštění, obrácení a míru.  

A tak František přidal tato jména určitě z Božího vnuknutí. Teď je to jasně 

vidět.  

Matko milosrdenství, oroduj za nás.  

Sv. Jan Pavel II., který v roce 2000 v Římě kanonizoval sestru Faustynu 

Kowalskou, apoštolku Božího milosrdenství, pak v roce 2002 v Krakově 

svěřil celý svět Božímu milosrdenství:  



Bože, milosrdný Otče, 

Ty jsi odhalil svou lásku 

ve svém Synu Ježíši Kristu, 

a vylil na nás Ducha svatého, Utěšitele. 

Dnes Ti svěřujeme osud světa a každého člověka. 

Skloň se k nám hříšníkům, 

uzdrav naši slabost, 

překonej všechno zlo, 

ať všichni obyvatelé země 

zakusí Tvé milosrdenství. 

V tobě, trojjediný Bože, který jsi vždy zdroj naší naděje. 

Věčný Otče, 

pro bolestné utrpení a vzkříšení Tvého Syna, 

smiluj se nad námi a nad celým světem! 

Amen. 

(Jan Pavel II., Krakov-Łagiewniki, 17. srpna 2002) 

V litevské Vilně je brána, nazývaná Ostrá brána. Uvnitř je umístěn obraz 

Matky Boží Matky milosrdenství. Je uctíván Litevci, Poláky a Bělorusy. 

Připomíná zázračnou ochranu města před ruskými vojsky v XVIII. století.   

Matko naděje, oroduj za nás.  

To vše, co se kolem nás děje, vypadá spíše beznadějně než nadějně. Tolik zla, 

podvody, politika, peníze, pronásledování křesťanů, a teď ještě tak blízko nás 

válka. A proto jediná naděje je v Bohu a Jeho Matce. Nemůžeme na to 

zapomínat zvláště v této nelehké době. A proto se modlíme: Matko naděje, 

oroduj za nás.  

Útěcho migrujících, oroduj za nás.  

Ještě před pár lety nám problém migrací nebyl příliš známý. Najednou jsme se 

ocitli v této nové situaci. Musíme tomuto problému čelit velmi konkrétně a 

razantně. A právě my, katolíci, bychom se k tomu měli postavit a podle našich 

možností dělat vše, co je v dané situaci potřeba.    

A tak až budeme u kapliček vroucně zpívat loretánské litanie, zamysleme se 

nad sebou, nad rodinou, vlastí, církví a nad celým světem. Ať nám vůně květin 



a krása přírody znovu připomíná, že nad námi bdí a vyprošuje potřebné 

milosti, především víru, naději a lásku, naše nejlepší Matka, Matka Ježíšova a 

Matka milosrdenství. Amen.  

P. Henryk MS  

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ KASIČKY – KVĚTINY 

K 15. 12. 2021- Počáteční stav: 2.554,-Kč 

Vánoční svícny, kytice k Panně Marii, květiny do „hrobu“ – velikonoční, 

květiny k „Božímu milosrdenství“  

Výdej: 960,-Kč 

K 24. 4. 2022 mám u sebe 1.654,-Kč.   V. Petružálková 

 

 Děkujeme paní Kollové za již tradiční krásnou a bohatou 

velikonoční květinovou výzdobu.  

 

PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea: 

 

MUDr. Hana Gromová  

Jan Kotowski 

Jana Zelínková 

Jonáš Hanuš 

Václav Halama 

Petr Plíva 

Jakub Bernard  

Ludmila Pleslová 

Pavlína Grajová 

Čestmír Tomeš 

Jitka Janoštíková 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 

Hana Losová 

 

Všem za farnost přejeme hojnost Božích požehnání. 

  



NENECHTE SI UJÍT 

Tradiční májové bohoslužby v přírodě 

…Kněžno máje, buď pozdravena! 

Jako každý rok budeme uctívat Pannu Marii po celý květen. V přírodě však 

každé pondělí. 

2. května u kříže na návsi ve Střevelné 

9. května u kapličky v Držkově 

16. května na nádvoří zámku Navarov 

23. května kaplička Panny Marie u studánky v Huti 

30. května u Matičky hor v Bozkově 

Odjezd vždy v 17:15 od fary v Žel. Brodě, mše sv. začíná v 18:00 hodin. 

Nabídněte, prosím, volná místa v autech. 

Za každého počasí se na společná setkání těší   V. Petružálková 

 

Pozvánky místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Letos v předvečer svatojanské pouti  

v pátek 13.5. od 19 hodin  

se na rozdíl od let minulých můžeme setkat s 

 Mons. prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D.  

v Městském divadle Turnov.  

Zúčastní se oblíbeného pořadu O literatuře, který již řadu let pořádá 

Kulturní centrum Turnov a moderuje Petr Vizina, novinář, moderátor a 

spisovatel. 

 



Srdečně zveme všechny věrné návštěvníky našich akcí ČKA i na 

přednášku a následnou besedu pplk. Mgr. Otakar Foltýn: 

„Proč lidé válčí“ 

Středa 25. 5. 2022 v 18:15, aula SUPŠ v Železném Brodě.  

V bleskové akci s přednášejícím toto setkání domluvila v této pohnuté 

době paní Dr. Lenka Bradáčová. (Její neuskutečněná přednáška bude 

nahrazena v červnu 2022.) 

Děkujeme jí a těšíme se na setkání s přednášejícím i se spoustou 

posluchačů, neboť je to téma nadmíru aktuální! 

Ing. arch. Martin Tomešek 

Aspoň pár informací o přednášejícím: 

pplk. Mgr. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu Armády ČR. V 

předešlé vojenské kariéře sloužil na různých pozicích na Sekci rozvoje druhů 

sil, Společném operačním centru, Vojenské akademii a inspektorátu 

Generálního štábu. V civilní kariéře externě vyučoval antropologii válečnictví 

a mezinárodní humanitární právo. Je expertem Českého červeného kříže pro 

mezinárodní právo a členem České společnosti pro mezinárodní právo. Je 

absolventem důstojnického kurzu na Vojenské akademii ve Vyškově a 

vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a během služby 

prošel i dalšími kurzy zaměřenými především na protipovstalecký boj a na 

operační a humanitární právo. V současné době je doktorandem na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru moderní dějiny. Byl nasazen ve 

vojenských operacích v Kosovu a v Afghánistánu. 

Společně s akademiky z Univerzity Karlovy v Praze je spoluautorem 

knih s vojenskou tematikou: Povaha změny (Vyšehrad 2015),  Na 

rozhraní (Vyšehrad 2016), Lidé a dějiny (Academia 2017), Od bouře k 

bouři (Academia 2020) a také publikace Punctuated Equilibria 

Paradigm and Security in the Modern World. 

Převzato ze stránek Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s. (SVDV)  

https://www.terrorismelectronicjournal.org/terrorism-journal-1/volume-vii-number-2/punctuated-equilibria-paradigm/
https://www.terrorismelectronicjournal.org/terrorism-journal-1/volume-vii-number-2/punctuated-equilibria-paradigm/


Pozvánka na 26. obnovenou a poCovidovou 

svatojanskou pouť Na Poušti 

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

Poušti v sobotu 14. května 2022. Optimisticky předpokládáme, že spoustě 

čtenářů už setkání na kopci Na Poušti chybí. 

Pouť začne v 11 hodin slavnostní mší, 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. 

Ve 14:30 zazní už 52. benefiční koncert.  

Vystoupí Barbora Jirásková - zpěv, Veronika Lédlová - pozoun, Marcel 

Javorček - klavír.  

Nedílnou součástí poutě nebude chybět v prostorách kostelíčku výstava. 

Přesněji řečeno část bilanční výstavy „PĚT HVĚZD NA POUŠTI“, která 

byla před poutí v Městské galerii Vlastimila Rady. 

SRDEČNĚ ZVEME! 

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

lékárny U Anděla. 

za organizátory Martin Tomešek 

 



NOC KOSTELŮ V ŽELEZNÉM BRODĚ - 21. května 2022 

PROGRAM V KOSTELE SV. JAKUBA: 

 

18:00 – Zahájení: o tradici Noci kostelů a pamětihodnosti našeho kostela. 

18:15 – Náboženské písně s kytarou. 

18:45 – Povídání o růženci a jeho významu. 

19:00 – Co je Liturgický rok. 

19:15 – Modlitba růžence 

19:45 – Ztišení za doprovodu varhan 

20:00 -  Mše svatá a májová pobožnost.  

Co to je mše svatá. 

21:15 – 23:00 – Čtení Božího slova, žalmů. 

 

FARNÍ POUŤ DO ČESKÉ KAMENICE 

V sobotu 28. května 2022 – odjezd v 7:00 z Malého náměstí v Žel. Brodě -  

cena 250,-Kč. 

Program: V 10:00 se zúčastníme mše sv. s otcem Josefem Jarošem, navštívíme 

Modlivý důl a podle počasí další památky. Nebude společný oběd, vezměte si 

jídlo na celý den. Káva a další nápoje budou v autobuse. 

Poslední 4 místa jsou volná. 

Bližší info a přihlášky – V. Petružálková 721 026 030. 

 

FÓRUM 

PUTOVÁNÍ II. 

… a legenda o dvou Mariích končila v Maries – de –la –Mere. Nás zajímá třetí 

– Marie Magdalena a Maximin, který se s nimi také plavil a s nímž se Marie 

Magdalena dala na cestu na sever do vnitrozemí. Došli až do Aix-en-Provence, 

kde se později Maximin stal biskupem a s Mariinou pomocí obracel místní 

obyvatelstvo na novou víru. Marie však brzy zjistila, že taková činnost 

nepřináší její duši mír, a proto pokračovala ve své pouti dál na sever, až 



narazila na dlouhý, široký a vysoký vápencový masiv s mnohými jeskyněmi. 

Vyhledala si vlhkou jeskyni, kde ze stropu neustále kapala voda. Jen část 

jeskyně byla suchá, tak Marie trávila svůj poustevnický život. Říkalo se jí 

Plačící jeskyně a až o hodně později se bude říkat, že to jsou slzy světice. 

Když uplynul její čas, andělé jí dovedli k poustevně Maximina, který jí dal 

poslední pomazání. Po její smrti tělo nabalzamoval a uložil do krypty malého 

románského kostelíčka. Tady končí legenda. 

V 8. století po Kr. se od jihu Provence valila vlna bojovných Saracénů, a aby 

hrob Marie Magdaleny nebyl znesvěcen, mniši z kláštera sv. Viktora 

v Marseille celou kryptu zasypali. Čas prošel dějinami, na hrob Marie 

Magdaleny se zapomnělo, až ve 13. století Karel I. z Anjou – vládce 

provensálského hrabství a bratr francouzského krále svatého Ludvíka – se 

seznámil s legendou i zasypanou kryptou a dal kopat nedaleko od hlavního 

oltáře, až byla celá krypta odkryta. Marie dostala nádherný mramorový 

sarkofág, a protože na lebce chyběla dolní čelist obličeje, je přikrytá 

křišťálovou maskou a na temeni má korunku zdobenou vzácnými drahokamy. 

A nad ubohým kostelíčkem dal Karel vybudovat snad nejkrásnější gotickou 

katedrálu z celé Provence. Později k ní byl přistavěný benediktinský klášter. 

Mniši se starali o katedrálu i hrob světice. Historický záznam v kronice se 

zmiňuje, že se k hrobu Máří Magdaleny přišlo poklonit najednou pět králů a 

mezi nimi byl i náš Jan Lucemburský.  

Když jsem se jela poklonit této světici, z kláštera byl vybudovaný přepychový 

hotel s restaurací. A protože jsem měla právě narozeniny, kolegové, s nimiž 

jsem cestovala, mi darovali ubytování a slavnostní večeři v restauraci. Jak je 

to u Francouzů zvykem, podává se několik chodů na velkých talířích a malou 

porcí. Ke každé porci bylo podávané jiné víno. Nakonec byl podáván chod jen 

pro mne. Byly to plátky trochu rosolovité konzistence, ale báječné! Moc jsem 

si pochutnala. Nakonec jsem se zeptala pana vrchního, co to bylo, ta dobrůtka, 

a když mi oznámil, že to byla marinovaná a grilovaná ovčí varlata, začalo se 

ve mně něco klepat, myslela jsem, že budu „chválit Davida“. Ale při pohledu 

na rozveselené tváře mých kolegů jsem se ovládla, panu vrchnímu jsem 

poděkovala a hrdě odkráčela do svého pokoje. Druhý den z toho byla zábava, 

„vše odpuštěno“. Toulali jsme se po tom útulném městečku s kavárničkami a 

platany, které právě kvetly (kýchali jsme!). Nakonec jsme šli do katedrály 

poděkovat za tu krásu a současně poprosit Marii Magdalenu a sv. Maximina o 

požehnání na dalších cestách po Provence. 

Toto městečko se jmenuje Saint Maximin čili Svatý Maximin, s nímž se i ve 

vzpomínkách loučím. 

Pěkné počtení Vám přeje  H. G.       

 



 

 
Takže synodu máme za sebou. Není to v pravém slova smyslu synoda, ale cosi 

jsme odeslali a učinili závěr. Ale synodální proces je něco jiného. Papež 

František si pravděpodobně uvědomuje, že současný svět se svými problémy 

potřebuje dospělé jedince, kteří jsou zodpovědní za svůj život i okolí, ve 

kterém žijí. Že již není možné se schovávat za systémy, ideologie apod., ale je 

potřeba vzít svůj život do svých rukou, včetně zodpovědnosti za důsledky 

našich rozhodnutí. A to i v našem křesťanském životě v rámci farnosti. Za 

budoucnost našeho společenství nemá odpovědnost pouze kněz, ale my 

všichni, jako jedinci. 

Co to je tedy synodální proces? V pojetí papeže Františka je to otevření se 

vanutí Ducha svatého. Ale vždyť to mi přece jako katolíci již děláme? Co po 

nás tedy chce? Píši tyto řádky v postní době a začínám 14denní půst o třech 

houskách denně. Uvědomuji si, že podobné půsty jsou nic proti tomu, co 

slyšíme na popeleční středu. Obraťte se, změňte smýšlení. Co to je? Děláme to 

každý rok. Dle mého, to nejtěžší v životě. Podívat se na sebe jaksi z odstupu, 

nechat se prosvítit Duchem pravdy. Zamyslet se, nedělám-li něco špatného, co 

se na první pohled může jevit jako správné. A platí to jak na úrovni ryze 

osobní, tak i ve společenství. A právě toto chce po nás papež František. 

Zamýšlet se nad společným životem na všech úrovních církevní struktury, 

tedy i farností jako je ta naše. A proč? Vždyť žijeme příkladně, v neděli 

chodíme do kostele, někteří i ve všední dny a na různé pobožnosti, setkáváme 

se v neděli po mši na kafi a víně apod. Tak co víc? No jo, ale co ty výzvy 

v 10vangeliích a co ta výzva Františkova? 

Plno věcí každý z nás dělá správně a dobře. Ale plno věcí také ne. Nejvíce 

svazující jsou dlouholeté stereotypy. Vždyť takto to dělaly celé generace, ne? 

Ale i v době Ježíšově, v Izraeli, si toto lidé navštěvující synagogu mohli říkat. 

Pak ale přišel s něčím novým Ježíš. A dnes? Nepřichází také s něčím novým? 

S něčím, co po nás chce? Já si odbudu půst a hotovo. Ale toto asi Ježíš 

nemyslí. A pravděpodobně ani František. 

Co to je tedy ten synodální proces? Rozhodně ne touha po změnách v oblasti 

dogmatického učení. To patří do gesce biskupů a další hierarchie. Je to 

otevření se Duchu, který je nejen Utěšitel, ale i Osvětitel. Osvěcuje pravdou. 

Čili hledání dalších cest. Hledání toho, co po nás Bůh dnešního dne chce. 

Může to být zvýšení modlitebních aktivit, může to být hledání nových projevů 

a způsobů, jak jako farní společenství dohromady projevovat náš křesťanský 

život. Stačí nám současné formy? Netouží někteří z nás po jiné formě? A co 

naši mladí členové? Vyhovuje jim způsob projevování křesťanského života? 

Vždyť to, co nyní děláme není to jediné, pravé. Nebo snad ano? A synodální 

proces, vyhlášený Františkem, po nás chce právě toto: zeptejme se členů 



jednotlivých společenství, zda-li Vám to současné provozování vyhovuje. 

Oslovuje to nás a lidi kolem nás, mimo farnost dostatečně? Nejsou dnes i jiné 

formy, více odpovídající dnešní mentalitě současného člověka? Nemějme 

strach se zeptat. Třeba zjistíme, že nám to takto stačí. Ale třeba nalezneme 

něco nového. Ale je třeba se společně ptát, společně jako členové farnosti, a 

hlavně společně vzýváním Ducha svatého. Otevřít se novým cestám a vanutí 

Ducha. Náš stereotyp totiž může vanutí bránit a v důsledku tvrdohlavého 

setrvávání na svém, současném, můžeme i hřešit. Právě tím zakonzervováním 

se, zamezení vanutí Ducha svatého. Jan Pavel II. prohlašoval: „Nebojte se“. 

Tak se nebojme. Budeme-li se modlit a budeme-li soustavně ochotni k postním 

změnám, třeba nalezneme větší radost, někteří z nás i smysl společného soužití 

ve farnosti. Je tedy potřeba se setkávat, učit se dialogu, naslouchání a tím lásce 

jeden k druhému. Toto je synodální proces. Setkávání a společné hledání. Není 

to už uzavřené. Synodální proces je formou společného života farnosti. 

Nekončí odesláním závěrů, o kterých většina ve farnosti ani neví. 

Nebojme se, ale vyžaduje i vystavení se tomu, který vane kudy chce a nevíme 

kam nás povede. Otevřeme-li se novým cestám, bude to po nás vyžadovat 

aktivitu, možná že se dostaví i některá zranění, pokud se budeme muset 

něčeho vzdát tak, jako Izraelité, když opouštěli plné hrnce v Egyptě. Ale i toto 

je “křižování“ patřící k našemu křesťanskému životu. Ano, je to náročné, 

vyžadujete to sbalit sám sebe, vyjít do větru a deště, vystavit se strádání 

cestujících, někdy mít hlad a žízeň, ale současně také k radosti, lásce a naději 

z cesty za naším Bohem do zaslíbené země. Není toto aktualizovaný odkaz 

vyjití z Egypta, osvobození, které nelze jinak podstoupit než tím vyjitím a 

vystavením se nejistotě budoucnosti. I synodální proces můžeme vnímat touto 

optikou.  

Synodální proces je dle mého soudu proces života. Život chce žít. Hledejte a 

naleznete. To není jednou vyřešená fráze naším křtem. To je celoživotní 

proces. A papež František nás zve na tuto cestu inspirovanou Duchem svatým 

k vytváření církve 21. století. Co to je, církev 21. století. To budeme jednou 

my všichni. My předáváme dědictví otců další generaci. Záleží na nás. A já se 

opět ptám: stačí nám to, co nyní děláme? Jsme spokojeni? Oslovujeme 

veřejnost? Nabízíme poklad nebo jen pozlátko? A o tom rozhodujeme právě 

teď. A co můžeme udělat, čím začít? Učit se dialogu. Diskutovat spolu o tom, 

jak vidí, každý z nás náš společný život ve farnosti, učit se tolerantně přijmout 

názor druhého, ale především naučit se svobodně diskutovat, nebát se sdělit 

svůj názor a společně přemýšlet o co nejvhodnějších formách našeho 

společného života tak, aby se ve farnosti co možná nejvíce členů cítilo doma. 

Ale to znamená věnovat svůj čas a být ochoten převzít zodpovědnost. Ze 

strany vedení farnosti (pan farář, možná budoucí farní rada) umět 

spolupracovat, nechat některá rozhodnutí na celé farnosti nebo jednotlivci, 



protože jinak lidé nebudou ochotní zodpovědnost převzít. A toto všechno 

využít při pastoraci – formaci osobnosti každého z nás pod vedením Ducha 

svatého.  

 

Bohuslav Lédl 

 
 

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 VÍRU MLADÝCH 

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli 

vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě. 

 

Národní úmysl:  ZA DOBROVOLNÍKY VE FARNOSTECH 

Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval 

a dával jim radost ze služby. 

 

 

 



Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.5. 

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!“ 

2.5. 

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život 

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

pečeť. 

3.5. 

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

mne. 

4.5. 

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

toho nevyženu ven. 

5.5. 

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. 

6.5. 

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...“ 

7.5. 

Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu 

odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 

života...“ 

8.5.Ne 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. 

9.5. 

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

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

10.5. 

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. 

11.5. 

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

nezůstal ve tmě. 

12.5. 

Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne 

přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. 

13.5. 

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

mne. 

14.5. 

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. 

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

jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. 

16.5. 

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

konce, bude spasen. 
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17.5. 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, 

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

18.5. 

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. 

19.5. 

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

zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 

20.5. 

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

21.5. 

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

budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše 

zachovají. 

22.5.Ne Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude 

milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek... 

23.5. 

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

jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 

24.5. 

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

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 

25.5. 

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. 

26.5. 

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... 

27.5. 

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

zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 

28.5. 

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

ale budu jej zvěstovat přímo. 

29.5.Ne 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. 

30.5. 

Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do 

svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť 

Otec je se mnou. 

31.5. 

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

spasiteli…“ 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
   

1. 5. /neděle/ 10:00 Poutní mše sv. ke sv. Josefu na Krásné – 

celebruje Mons. Jan Baxant 

2. 5. /pondělí/ 18:00 Májová pobožnost na návsi ve Střevelné 

9. 5. /pondělí/ 18:00 Májová pobožnost u kapličky v Držkově 

13. 5. /pátek/  

19:00 

Panny Marie Fatimské 

Přednáška ČKA –  

Mons. prof. PhDr. Tomáš  Halík Th.D. – 

Městské divadlo Turnov 

14. 5. /sobota/ 11:00 
Pouť Na Poušti 

Mše sv. – slouží P. Tomáš Halík 

15. 5. /neděle/   8:30 Mše sv. za ochranu lidského života od 

početí do přirozené smrti 

16. 5. /pondělí/ 18:00 Májová pobožnost na Navarově 

21. 5. /sobota/ 18:00 – 

23:00 

Noc kostelů v kostele sv. Jakuba v Žel. 

Brodě 

26.5./čtvrtek/   Slavnost Nanebevstoupení Páně 

23. 5. /pondělí/ 18:00 Májová pobožnost u studánky v Huti 

25. 5. 18:15 Přednáška ČKA - pplk. Mgr. Otakar Foltýn 

– aula SUPŠ Žel. Brod 

28. 5. /sobota/   7:00 

11:00 

Farní pouť do České Kamenice 

Příprava na biřmování 

30. 5. /pondělí/ 
 

18:00 

Svátek sv. Zdislavy hlavní patronky 

Litoměřické diecéze 

Májová pobožnost v Bozkově 

31. 5./úterý/  Svátek Navštívení Panny Marie 



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

