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EDITORIAL 

Když vstupujeme do nového roku, tak si vzpomínám na slova mojí babičky, 

které bylo tehdy přes 90 let. Už měla takové dětské myšlení. Moje neteř jí 

řekla: „Babi, víš, že přichází nový rok?“ Babička tehdy odpověděla: „No, 

jestli je mladý a hezký, tak ať přijde.“  

On může být skutečně mladý a hezký, když v našich rodinách bude přítomen 

Ježíš. 

Proto nám všem přeji, aby tento nový rok 2018 byl prožitý spolu s Ním a On 

dá to vše, co potřebujeme v každodenním životě. On je stále mladý a hezký. 

Přijměme Ho. 

P. Jan 

 

PASTORACE 

ZNAMENÍ ODPORU 

…“Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, 

kterému se budou vzpírat“ (Lk 2,34) 

1. Setkání ve svatyni 

Pozvolna, ale systematicky Bůh vstupoval do lidského života. Skrze 

Abraháma navázal duchovní kontakt s vyvoleným národem. Čekal na souhlas 

Marie a na jejím souhlasu záviselo vtělení Boha. 

Do lidské rodiny přišel skrze svatou rodinu v Nazaretě. Není divu, že první 

neděli po Božím narození nám církev staví před oči Marii, Josefa spolu 

s Dítětem. Vidíme je v chrámu. Přišli tam, aby splnili Mojžíšův zákon. 

„Všechno prvorozené mužského rodu ať j zasvěceno Pánu.“(Lk 2, 23) Minuli 

nádvoří pohanů, vešli na místo určené pro ctitele jediného Boha a odtud skrze 

Krásnou bránu na nádvoří žen. Zde se kněz pomodlil určenou modlitbu a Josef 

podal oběť. Nikdo si jich nevšímal, protože jim podobných bylo hodně. Svým 

zevnějškem na sebe nepřitahovali pozornost. V chrámu však byl někdo, kdo je 



čekal právě v tento den. Stařec Simeon. „Byl to člověk spravedlivý a 

bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha 

svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. 

Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu.“ (Lk 2,25-27)  

Asi zajásal, když je uviděl, byl pohnut radostí. S pocitem vděčnosti „Vzal si 

Dítě do náručí a takto velebil Boha: Nyní můžeš, Pane, propustit svého 

služebníka, podle svého slova, v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, 

kterou jsi připravil pro všechny národy. Světlo k osvícení pohanům a k slávě 

tvého izraelského lidu.“ (Lk 2, 28-32) 

Simeon i prorokyně Anna byli proniknuti radostí a štěstím. Anna „přišla právě 

v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom Dítěti všem, kdo očekávali vykoupení 

Jeruzaléma.“ (Lk 2,33)   

Ale tuto radost něco přetrhlo. Simeon, když se díval na Dítě a jeho matku, 

vypověděl proroctví: „On je ustanoven k pádu a povstání mnohých v Izraeli a 

jako znamení kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby 

vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-25) 

2. Kristus – znamení odporu 

Kristu odporovali již od začátku a různými způsoby. Byly to meče Herodovy, 

kamení, pouta ve vězení, pomluvy a bičování, trní a kříž. 

Tak to bylo vždycky a bude i nadále.  

Ježíš se stal nejproblematičtějším dítětem v lidské rodině. Byl problémem pro 

obyvatele Betléma i pro Heroda, pro Nazaret a Jeruzalém, pro Piláta a Kaifáše, 

pro farizeje i pro apoštoly. Přesto, že nepatřil do žádné strany, nikomu 

„neseděl“. I dnes je problémem pro historiky a ateisty, vychovatele i politiky, 

pro různá vyznání a náboženství. Navíc se stal „demarkační čárou“ a 

„bariérou“ rozdělující lidi. Je to divné! Ten, který se modlil, aby všichni jeho 

vyznavači „byli jedno“ – je rozdělil. Rozdělil rodiny i společnosti… 

Dějiny každého člověka se točí kolem jeho osoby. Nikdo vůči němu nemůže 

zůstat neutrální, lhostejný. Protože nikdo nemůže být neutrální vůči pravdě, 



dobru, štěstí nebo lásce. Hranice toho rozdělení neprobíhají skrze barvu pleti, 

genealogický strom, ani skrze mysl, ale skrze srdce. 

3. Proč to tak je? 

Prostě proto, že Kristus byl Bohem a člověkem. Jako Bůh – člověk vstoupil do 

života každého z nás. „Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá 

v něm. A on je hlava těla, to je církve. On je počátek, prvorozený mezi 

vzkříšenými z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama 

se rozhodla v něm přebývat…“ (Kol 1, 17-19) 

Proto není divu, jestli on je světlem, pak synové lži a temnoty ho nemohou 

snést. Jádro věci je v tom, že on zaútočil na náš pojem pravdy, dobra, štěstí, 

života… Zaútočil na naše lidské já. Můžeme to vyjádřit takto -  řekl: „Nemáte 

pravdu, nejste bohy, jdete špatnou cestou!“ To přece člověk nemá rád. 

Neustále poslouchá hlas pokušení ďábla z ráje „Otevřou se vám oči a budete 

jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Gen 3,5) 

4. Kristus v rodině 

Ježíš vstoupil do lidské rodiny, dá se říci, „zadními dveřmi“, narodil se ve 

stáji. 

Posvětil a spasil vlastní rodinu. Stal se svorníkem pro svatou rodinu. Je 

svorníkem pro každou jinou rodinu. Dává každé rodině smysl, stává se 

zdrojem radosti, pokoje a lásky.  

Ježíš byl ve svaté rodině, a tím ukázal, že je možné, aby byl v každé rodině. 

Atmosféru zbožnosti vytváří doma otec a matka. To oni pomáhají utvářet 

v duši dítěte ideály, uvádějí do života víry, do kontaktu s Bohem, církví, 

svátostmi. Oni učí modlitbě a práci, oběti a zodpovědnosti. Oni vychovávají, 

ne jen chovají. Především na nich záleží, jestli rodinný dům bude oázou nebo 

peklem, salónem a hotelem nebo opravdovým domovem, pramenem 

křesťanského života. 

Jedna mladá dívka řekla: „Nejdůležitější věcí, podle mne, je vytvořit doma 

atmosféru pohody.“ 



Taková atmosféra bude, když bude v rodině přítomen Kristus. 

Přeložil P. Jan   

UPOZORŇUJEME 

NOVÉNA ZA PREZIDENTSKÉ VOLBY 

 „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, 

díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 

abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a 

vážnosti.“ (1 Tim 2,1-2)  

Připojme se k modlitbě o světlo Ducha svatého  

při volbě prezidenta naší země. 

Novéna probíhá od 3. 1. do 11. 1. 2018.  

 

Modlitba desátku s tajemstvím „…který Ducha svatého seslal“ a 

připojit „Modlitbu za obnovu“. 

 

Modlitba za obnovu 

Otče, modlíme se za obnovu. 

Prosím, vlij svého Ducha svatého na svůj lid a daruj nám nové vidění 

Tvé slávy, novou zkušenost s Tvou mocí, novou víru ve Tvé Slovo a 

nové zasvěcení se do Tvé služby, aby Tvá láska mezi námi rostla a Tvé 

Království přišlo. 

Věříme, Otče, ve Tvou ochranu proti úkladům ďábla, který chce zničit 

Tvé plány a úmysly. 

Prohlašujeme Tě Pánem v našich životech. 

Ať se stane vůle Tvá. 

Amen. 

 

 

 

   



TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

18. 1. – 25. 1. 2018 

Milé sestry, milí bratři v Kristu,  

týden modliteb za jednotu křesťanů nabízí několik příležitostí. 

Jednak – společně se modlit. Co může být silnějším výrazem víry a naděje, 

než společná modlitba těch, jejichž víra je společná, přestože se někdy ubírá 

různými cestami?  

Smíme také vydávat svědectví pro lidi mimo církev, že toho jsme schopni a že 

tak činíme rádi. Že nejsme do sebe zahledění, naopak, že v úctě a respektu 

přijímáme jedni druhé.  

A ještě – letošní texty připravili křesťané z Karibiku. To nás směruje ven, za 

hranice našich církví, za hranice našich států i za hranice Evropy.  

Nejsme se svými problémy jediní na této planetě. Naše modlitby míří k nám, 

do naší situace roku 2018, a míří také k těm, kdo na tomto krásném světě žijí 

s námi, blízko i daleko. 

Z Programu Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který vydala: 

Česká biskupská konference 

Ekumenická rada církví 

 

 

PŘEJEME 

V lednu oslaví svá životní jubilea : 

Josef Pešata 

Matěj Komárek 

Monika Pospíšílová 

Petr Plíva  60 let 

Ludmila Jirásková 

Bernadeta Žilíková 

Jan Martínko 

Hana Plívová 

Jiří Pastorek 

Dominika Jelínková 



Anna Polanská 45 let 

Kristián Pospíšil 

Eva Pešatová  25 let 

Kryštof Mikuszewski 

Karel Maryška 

Jacek Sokolowski 45 let 

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

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s historikem a bývalým 

vicepresidentem ČKA PhDr. Janem Stříbrným na téma: 

Osudové osmičky českých dějin 

ve středu 17. ledna 2018, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské v Železném Brodě.  

 

 

Nebude zde poprvé. A doufám, že mnozí, kteří ho ještě neznají, využijí tuto 

příležitost, která se nabízí k obohacení našich vědomostí nebo k doplnění 

vzpomínek. Ne každý historik nebo učitel dějepisu se věnuje době nedávno 

minulé. 

 

 



PhDr. Jan Stříbrný (* 1950), narozen v Radimi u Jičína v rodině rolníka. 

Prožil klasické dětství venkovského kluka v křesťansky založené rodině, v 

poměrně skromných poměrech. Mnohdy obtížné podmínky bezesporu 

přispívaly k velké soudržnosti rodiny.  

Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Jičíně v letech 1965-1968 

byl přijat na Filosofickou fakultu University Karlovy na obor dějepis - čeština. 

Studium ukončil v roce 1973 státní závěrečnou zkouškou a obhájením 

diplomové práce na téma "Podíl Československé národní demokracie na 

vzniku Národního sjednocení". Po složení rigorózní zkoušky mu byl přiznán v 

roce 1990 titul doktora filosofie. 

V letech 1974 - 1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických 

bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historickodokumentační 

komise. Získal tak značné zkušenosti v práci s pamětníky, dokumentaristy a 

historiky z centra i regionů. Přitom postupně rozvíjel svůj vyhraněný zájem o 

moderní československé dějiny se zaměřením především na historii druhého 

odboje. 

V letech 1990 - 1994 pracoval v Historickém ústavu Armády České republiky 

jako vědecký tajemník Památníku odboje, kde svůj vědecký zájem zaměřil na 

tematiku domácího demokratického odboje, persekuci Židů a postavení církví 

v letech 1939 - 1945. 

V České křesťanské akademii pracuje od roku 1995. Kromě podílu na vedení 

ČKA jako jeden z viceprezidentů má na starosti výzkumné projekty týkající se 

historie katolické církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 

1939 - 1945, a života a persekuce Židů za druhé světové války. 

Působí dále v několika odborných grémiích, spolupracuje s odbornými 

časopisy zaměřenými na dějiny a spolupracuje také s dokumentační komisí 

Konfederace politických vězňů. 

Těšíme se na obohacující večer a setkání s Vámi i s přednášejícím a 

besedujícím historikem současných dějin. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 



 

 

 

 

NABÍDKA ZÁJEZDU DO SVATÉ ZEMĚ 

Duchovní doprovod P. Pavel Mach 
Cestovní kancelář PALOMINO, Irena Hendrychová, V Rohu 725 / 12,  

142 00 Praha 4 

Termín 18. 4. – 26. 4. 2018 

Cena 20.900,- Kč 

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, palivový 

příplatek, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, ubytování 1x 

v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích hotelu 3* včetně 

polopenze formou švédských stolů, kompletní pojištění, služby průvodce, 

zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb. 

Cena nezahrnuje 150 USD / vstupy v rámci programu a obslužné/ 

Program na jednotlivé dny je možno shlédnout na plakátku, který je na faře 

v Žel. Brodě. 

Zájemci se mohou hlásit: P. Pavel Mach, tel.: 736 148 567,  

e-mail.: dekanstvi.mh@seznam.cz 

Řím.kat. farnost děkanství, 1. máje 232, Mn. Hradiště 295 01  

  

FÓRUM 

REKONDICE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

pokračování 

Další odpoledne jsme vyjeli do Bečova nad Teplou. Někdo šel na zámek a 

prohlídku Relikviáře sv. Maura. Ostatní šli do botanické zahrady, moc toho 

mailto:dekanstvi.mh@seznam.cz


nekvetlo, ale pan průvodce moc hezky vyprávěl. Jak tato zahrada byla v době 

komunismu zničená. Mají tam hodně zajímavých stromů a také druhou 

nejvyšší douglasku. Ta první je ve Vlastiboři.  

Před klášter v Teplé jsme přijeli po zavírací hodině, ale byl ještě odevřený 

obchůdek se včelími produkty a zdravou výživou. Jedna z nejznámějších 

památek v naší vlasti téměř padla za oběť nepředstavitelné devastaci, jak říká 

mamka. Do roku 1978 zde sídlila armáda. Klášteru pomohly milióny z EU. 

Rozsáhlá rekonstrukce prelatury jižního křídla konventu stála 1\2 miliardy 

korun. ,,Vzdávám Bohu díky, že se do jubilea (800 let od umučení  

bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze) podařilo ukončit opravy značné části 

kláštera“ pochvaloval si opat Filip Zdeněk Lobkowicz o. Praem.  

Pokračování příště.     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: Náboženské menšiny v Asii 

Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji 

víru žít v plné svobodě. 



Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší 

zemi. 

 

 

 

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

veršem z Písma svatého 

 

1.1. 

ne 

Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do 

jeslí. 

2.1. Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy 

neznáte – ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani 

rozvázat řemínek u jeho obuvi.“ 

3.1. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, 

beránek Boží, který snímá hřích světa...“ 

4.1. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se 

jmenovat Kéfas.“ 

5.1. „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 

6.1. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, 

klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a 

myrhu. 

7.1.   Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl 

Bůh. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=1&r=2018
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=1&r=2018
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ne 

8.1. ... uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; 

byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás 

rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. 

9.1. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne 

jako zákoníci. 

10.1. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 

Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je 

obsluhovala. 

11.1. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, 

můžeš mě očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a 

řekl: „Chci, buď čist.“ 

12.1. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí 

se ti hříchy.“ 

13.1. … řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel 

jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ 

14.1. 

ne 

 Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde 

kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" 

15.1. … nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno 

roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do 

nových měchů!“ 

16.1. ...řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro 

sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=1&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=1&r=2018
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17.1. ... byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdraví-li ho 

v sobotu, aby jej obžalovali. 

18.1. Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na 

něho netlačil. Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli 

chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 

19.1. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby 

měli moc vymítat zlé duchy. 

20.1. Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat 

tvoje jméno. 

21.1. 

ne 

... uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; 

byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás 

rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. 

22.1. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na 

věky, ale je vinen věčným hříchem. 

23.1. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. 

24.1. Opustí-li jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých 

řádů, ztrestám jejich nevěrnosti metlou a ranami jejich 

nepravosti, ale svoje milosrdenství jim neodejmu, nezradím 

svou věrnost, 

25.1. A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 

stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však 

neuvěří, bude odsouzen...“ 

26.1. Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje 
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semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a 

roste, on ani neví jak…“ 

27.1. Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo to jen 

je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ 

28.1. 

ne 

Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, 

Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, 

stádce vedené jeho rukou. 

29.1. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se 

hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich 

na dva tisíce. 

30.1. Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva 

Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: „Má dcerka 

umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!“ 

31.1. „… Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, 

Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim 

kamenem úrazu. 

 

Svátky a slavnosti v lednu: 
1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

3.1. Nejsvětější jméno Ježíš  

6.1. Slavnost Zjevení Páně 

7.1. Svátek Křtu Páně  

18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

24.1. sv. František Saleský 

25.1. Svátek Obrácení svatého Pavla 

28.1. sv. Tomáš Akvinský 

31.1. sv. Jan Bosko 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny budou 3. 1., 10. 1., 16.1. /úterý/, 24. 1. /v Jednotě 

bratrské/, 31. 1. 

 

1. 1. Slavnost 

Matky Boží 

Panny Marie 

   9:00 

 

Mše sv. v Žel. Brodě 

 

5. 1. 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě a po mši sv. 

„Spotkanie oplatkowe“  

6. 1. /sobota/ 

Slavnost 

Zjevení Páně 

  9:00 

16:00 

17:00 

18:00 

Mše sv. v Ž. Brodě, Tříkrálová sbírka 

Mše sv. v Zásadě 

Tříkrálový koncert v Držkově 

Mše sv. ve Bzí 

7. 1.  

Svátek  

Křtu Páně 

  8:30 

 

17:00 

Mše sv. v Žel. Brodě, při mši sv. 

tříkrálová sbírka 

Tříkrálový koncert v kostele v Žel. 

Brodě 

17. 1. 18:15 Přednáška ČKA v aule sklářské školy 

18. 1. – 25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

21. 1.  Sbírka na diecézní školství 

24. 1.   8:00 

18:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Ekumenické setkání v jednotě bratrské 

 

 

Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy:  "To je zase z 

plechovky?"  

Ano, zlatíčko.  Na plechovce byl tak roztomilý pejsek a 

navíc na ní stálo:  "Pro vašeho miláčka", tak jsem 

neodolala."



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.saletini.cz 
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