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EDITORIAL 

„Nevíme, kudy nás chce Božské Dítě tady na zemi vést. Víme jen, že všechno 

napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha.“ /sv. E. Steinová/ 

Požehnaný celý rok 2020 přeje  

P. Jan.  

 

PASTORACE 

Proč Matka? 

„Nalezli Marii s Josefem a děťátko ležící v jeslích.“ /Lk 2,16/ 

Bylo to za války ve Varšavě. „Jednoho mlhavého rána“ – vypráví jeden muž – 

„esesáci vytáhli všechny ze sklepa a postavili k plotu. Já jsem se křečovitě 

držel matky za sukni. Vždycky jsem byl s ní. Němci postavili kulomety a 

namířili je na nás. Podíval jsem se na matku. Byla bledá, ale klidná. Sehnula 

se ke mně a řekla: „Modli se k Matce Boží!“ Nevím, v co jsem více věřil. 

V ochranu Matky Boží nebo mojí matky… Nevím také, byla-li to náhoda nebo 

se stal zázrak, že si to Němci rozmysleli, hnali nás ulicemi hořící Varšavy a 

zase jsem byl s matkou.“  

Nabízí se otázka – Proč je blahoslavená Matka tématem liturgických čtení na 

Nový rok? Proč ne Kristus, který je přece Alfa a Omega – začátek a konec? 

Na tuto otázku si odpovíme krátce. Protože je Matkou; Matkou Krista a 

Matkou naší. 

1. Je Matkou Krista 

Bůh již od věků chtěl, aby nejen náš časný život, ale i nadpřirozený, měl 

mateřský charakter. Proto si ji od věků vyvolil za Matku svého Syna. Můžeme 

říci, že také ona k nám mluví ústy Sirachovce: „Vyšla jsem z úst Nejvyššího a 



jako mlha jsem zahalila zemi. (…) V každém lidu i národě jsem vládla.“ /Sir 

24,3-6/ Již ne prahu našich dějin Stvořitel předpověděl prvním rodičům, když 

sdělil satanovi: „Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi potomstvo tvé a 

potomstvo její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ /Gen 3,15/ 

Kristus Marii potřeboval, aby se mohl stát člověkem. Aby mohl být „jedním 

z nás“. Aby měl naši lidskou přirozenost. Právě ona skrze své „Fiat“ – „Ať se 

mi tak stane“ – způsobila, že Slovo se stalo tělem a učinilo si příbytek mezi 

námi. Bez Ní by Boží Syn nebyl Kristem a Spasitelem. Bez Ní by se nebyl 

narodil a neměl by naše lidské rysy – tělo a krev. Díky blahoslavené Matce 

mohl vstoupit nejen do Svaté Rodiny, ale také do svého národa a do celého 

lidského rodu. Díky ní patřil do tohoto národa, byl obřezán a tímto způsobem 

legitimně a formálně začleněn do vyvoleného národa, ze kterého měl vyjít 

Mesiáš. Obřízka byla znamením staré smlouvy a předpovědí nové – mezi 

Bohem a lidstvem. 

Právě ona – Maria – mu dala jméno oznámené z nebe. Jméno, které v sobě 

vyjadřuje celou Jeho misi. Toto jméno je rukojmí naší spásy. Nikdo jiný, jen 

ona ukázala Ježíše pastýřům, kteří mu jako první složili hold a stali se jeho 

prvními vyznavači. Bez ní by se Kristus nemohl stát pravým synem 

Abraháma, Davida i Adama. 

2. Je naší Matkou 

Maria je naší Matkou, protože všichni jsme jedno s Kristem. Není Kristus bez 

lidstva a není lidstvo bez Krista. „On je dříve zrozený než celé tvorstvo“ /Kol 

1,15/ „a je dříve zrozený než všechno ostatní a všechno trvá v něm.“ /Kol 

1,17/ 

Lidstvo potřebovalo Marii, aby ona naším jménem vyjádřila svůj souhlas 

s vtělením Božího Slova. Bylo Marie potřeba, aby zachránila čest lidstva skrze 

svoji pokornou odpověď na Boží výzvu. 

Potřebovala ji a potřebuje ji nadále církev – Boží lid, který kráčí k Otci v nebi, 

aby všem hlásal Krista. Proto není divu, že 2.vatikánský koncil vyhlásil Pannu 

Marii Matkou církve. Maria byla, je a zůstane její matkou. Maria není nějaký 

dodatek k našemu křesťanství, ale je někým zásadním v církvi. Je středem 



textu Vyznání víry – Kréda a zároveň je středem ve smyslu duchovním. Bez 

svatých by církev mohla existovat, ale bez Marie si ji nelze představit. 

Zvláštní podoba je mezi ní a církví. Maria i církev je nevěstou, snoubenkou 

Ducha svatého. Maria a církev mají privilegium svatosti, všeobecnosti, 

neomylnosti a plnosti milostí. Jako Kristova Matka a Matka naše je také 

ideálem pro každého člověka. Ideálem člověka harmonického, spojeného 

s Bohem a s lidmi. Je vzorem pro všechny lidi všech dob. 

3. Pojďme s Ní životem. 

Šimon Tokarzewski, který byl poslaný na Sibiř v roce 1890, napsal ve svém 

deníku, že na jedné ze zastávek čekala matka jednoho z trestanců. Objala syna 

a všem ostatním řekla: „Žehnám vám jménem vašich nepřítomných matek.“ 

Udělala každému na čelo křížek a postupně k sobě všechny přitulila. Za 

nějakou chvíli všichni odcházeli se zpěvem „Svatý Bože“ na rtech. Právě ona 

zanotovala slova této písně.“ Autor dodává: „Mateřské požehnání a 

vzpomínka na tuto píseň nás podržela a pomohla přestát nejtěžší chvíle.“ 

Náš život, podobně jako nový rok, který začíná, je putováním. Mnohdy je 

bludištěm plným nebezpečných míst. Proto právě Maria je nám daná, aby nám 

nejen žehnala, ale aby s námi šla všemi dny dalšího roku a celého našeho 

života. Pojďme proto spolu s ní plni důvěry, držme se jí srdcem a duší.  

Přeložil P. Jan 

 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ NEBO SLAVNOST TŘÍ KRÁLŮ? 

 

 Název dnešního svátku Zjevení Páně ukazuje na úmysl církve uctít 

zvláštní slavností zjevení se Boha mezi lidmi. V bohoslužbách dnešního dne je 

zahrnuto trojí tajemství, trojí zjevení božské velebnosti Krista. 

 

 klanění Tří Mudrců, kteří šli za hvězdou až z dalekého východu. 



 křest Ježíše v Jordánu. 

 zázračná proměna vody ve víno v Káni galilejské. 

 

 Není vhodné tuto slavnost nazývat svátkem Tří králů. Nejen proto, že 

to nebyli králové, tak je nazvala až pozdější legenda, v původním řeckém 

textu jsou nazváni magoi - mágové. Legendární jsou také jejich jména Kašpar, 

Melichar, Baltazar. Nevíme rovněž ani to, jestli byli tři, nebo jich bylo více. 

Domníváme se, že podle darů zlata, kadidla a myrhy byli tři. Tento název je 

nevýstižný proto, že příliš soustředí naši pozornost na osoby těchto třech mágů 

a je pomíjen hlavní důvod této slavnosti. Není to slavnost Třech králů jako 

například slavnost svatého Josefa nebo slavnost apoštolů Petra a Pavla. V 

centru této slavnosti je Ježíš Kristus, oslava jeho božství. 

 V antifoně k Zachariášovu kantiku se modlíme slovy: „Dnešního dne 

se zasnoubila církev s nebeským ženichem, protože Kristus smyl v Jordáně 

její viny; mudrci spěchají s dary na královskou svatbu a hosté se radují z vody 

proměněné ve víno. Aleluja”. Tato antifona, pocházející z řecké předlohy, je 

malým skvostem liturgické poezie. Spojení tří časově od sebe vzdálených 

událostí, jejich vyústění a setkání v “dnes” není však jen pouhou hříčkou 

básnické fantazie. Má svůj důvod v tom, co se v liturgii a v životě církve 

vůbec uskutečňuje, totiž v jistém zpřítomnění.  

 Základem je v této antifoně biblický obraz svatební hostiny, při níž je 

Kristus ženichem a církev nevěstou (2 Kor 11, 2; Ef 25, 27). Je tu naznačen 

svátostný život: křest, přinášení obětních darů, obětní hostina. 

 Křest má svou sílu z vykupitelského díla Kristova, z jeho pokání za 

naše hříchy, které vyvrcholilo na kříži. To vše bylo obsaženo v Kristově 

úmyslu, s nímž přijal Janův křest pokání. Mudrci od východu přinesli dary 

Kristu, který přišel na svět, aby lidi jeho pokáním od hříchů očištěné uváděl a 

pozdvihoval do důvěrného vztahu se sebou, jako vztah ženicha a nevěsty. 

Průvod mudrců přinášejících dary pokračuje jistým způsobem v přinášení 

obětních darů ve mši svaté. Proměna vody ve víno na svatbě Káni galilejské 

byla předznamenáním proměny našich nedokonalých obětních darů, které pak 

přijímáme s radostí při eucharistické obětní hostině. 

 Ve mši slavnosti Zjevení Páně se koná žehnání vody, kadidla a křídy, 

případně i zlatých předmětů.  

 Vodu kněz žehná na začátku mše svaté po úvodním pozdravu místo 

úkonu kajícnosti. Žehnání vody s touto slavností hluboce souvisí. Voda nám 



připomíná náš křest a křtem jsou ke Kristu převtělováni, začleňováni do jeho 

tajemného těla - církve, lidé ze všech národů. Tak se začíná uskutečňovat 

spása skrze Krista a v Kristu. Náš křest není samozřejmostí, ale velikým 

darem. Není pro nás jen něčím minulým, ale v nadpřirozeném životě, který v 

nás křtem začal, máme růst spoluprací s Boží milostí. Křest je pro nás také 

úkolem. 

 „Mudrci od východu vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou 

Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu 

dary: zlato, kadidlo a myrhu”(Mt 2, 11). Žehnání kadidla a křídy, případně i 

zlatých předmětů, které si věřící přinesli, se koná po homilii. Smysl těchto 

žehnání vyjadřují slova modliteb tohoto obřadu: 

 „Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, … při vzpomínce na klanění 

mudrců prosíme, abys přijal také naši modlitbu jako vonný dým kadidla, 

stoupající před tvou tvář. A požehnej nám, kteří touto křídou označíme své 

příbytky znamením kříže, ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří 

tomu, který nás křížem vykoupil …”. 

 „… pokorně prosíme o tvé požehnání pro ty, kdo budou nosit tyto 

zlaté předměty. Ať jim připomínají, že i jejich víra, naděje a láska mají být 

ryzí a drahocenné jako zlato. Chraň je od nebezpečí duše i těla, aby ti mohli v 

tvé církvi radostně sloužit …”. 

 Je zvykem, že si věřící z kostela odnášejí svěcenou vodu a křídu. 

Křídou si označují dveře domu, bytu nebo místnosti: C+M+B+ (počáteční 

písmena Christus mansionem benedicat - Kristus nechť požehná tomuto 

příbytku) a rok. Když takto nebo jiným způsobem dveře označují, je vhodné 

se při tom pomodlit: „Pane Ježíši, požehnej tomuto domu a všem, kteří v něm 

bydlí.“ Při pokropení místností se můžeme modlit: „Všemohoucí Bože, splň 

prosbu, kterou kněz vyslovil při žehnání této vody: sesílej nám svého Ducha, 

chraň nás hříchu a všeho zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen”. Je vhodné, 

když se rodina k těmto úkonům a krátkým modlitbám shromáždí a koná tak 

“domácí liturgii”. Někde je rovněž zvykem, že kněz přichází do rodiny 

vykonat požehnání domu svěcenou vodou a okuřování kadidlem. 

 

z brožurky “Zachraňte Vánoce” upravil P. Josef   

 



PŘEJEME 

V lednu oslaví svá životní jubilea : 

 

Josef Pešata 

Matěj Komárek 

Monika Pospíšílová 

Petr Plíva   

Ludmila Jirásková 

Bernadeta Žilíková 

Jan Martínko 

Hana Plívová 

Dominika Jelínková 

Anna Polanská  

Kristián Pospíšil 

Jiří Plíhal 

Eva Nováková 

P. Kryštof Mikuszewski 

Jiří Pastorek 

Karel Maryška 

P. Jacek Sokolowski 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu, pokoje a mnoho 

lásky.  

  

 

 

NENECHTE SI UJÍT 

FARNÍ VÝLET 

Letošní farní výlet bude v sobotu 13. června. Pojedeme navštívit poutní místa 

ve Filipově a Rumburku, zpět přes Německo se zastávkou na Oybinu. 

Bližší informace budou v příštích zpravodajích. 

Hlásit se můžete už nyní – 721 026 030. 

V. Petružálková 

 

 

 



FÓRUM 

OTEVŘENÝ DOPIS 

Milý pane Kájo Maryško, 

na konci ledna budete slavit „kulaté“ narozeniny, je to příležitost vám veřejně 

poděkovat a popřát. Mnoho let každý všední večer co večer jste součástí mše 

svaté, kterou neúnavně doprovázíte hrou na varhany. Děkujeme. 

Přejeme vám do dalších let, abyste i ostatní své koníčky, včetně fotografování, 

prožíval s pomocí Boží při plném zdraví. 

Za večerní farníky V. Petružálková. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Milá Vlaďko, 

děkujeme za tvou obětavou službu. Každá farnost potřebuje nějakou pilnou 

včeličku. A ty se staráš nejen o květiny, ale také o úklid v kostele, o výlety, 

pobožnosti v přírodě, říjnové modlitby růžence, atd., atd.  

Za všechny vděčné farníky Pepa.     

 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

 

VZPOMÍNKA NA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2019 

V neděli 15. září 2019 odjíždíme v 7 hodin od sokolovny, odváží nás syn paní 

Vrchovské s kuframa. Přichází se se všemi rozloučit otec Jan, táta přijel na 

kole z Vlastiboře a loučí se i pan Tomešek s termoskou. Jde chystat kafíčko na 

faru. Jedeme přes Jablonec a Turnov – přibíráme lidi – Prahu do Klášterce nad 



Ohří. Krásný park, zámek, kostely zavřené a malé lázně Evženie s nejmenší 

kolonádou v ČR. 

Ve 14 hodin přijíždíme do Mariánských Lázní. Čeká nás oběd – bramborový 

knedlík, špenát, maso a koláč. Rychle se ubytujeme a běžíme na poutní mši sv. 

ke kapli Panny Marie Bolestné. Asi 20 lidí už zpívá Otče náš, dřív jsme to 

nestihli, mše je před kapličkou na sluníčku v lese, slouží opat premonstrátů 

kláštera v Teplé, fotím se s ním. Zpět jdeme přes kolonádu zapálit svíčku do 

hlavního kostela Panny Marie. Po večeři teprve vybalujeme kufr a jdeme na 

promítání pana Novotného z výletů a La Saletty v r. 2005, kde byli i naši 

farníci s otcem Boruckým. 

Každé ráno v 7 hodin kdo chce, chodí cvičit s Jiřkou Balatkovou, mamka měří 

hladinu cukru a já měřím krevní tlak. Mamka to zapisuje a každému na konci 

pobytu dává lístek s číslama. Pondělí, čtvrtek a pátek máme pobyt v solné 

jeskyni hotelu Krakonoš. Dnes odpoledne jedeme za lidovou architekturou do 

obcí Dolní Žandov – Salajna. Zajíždíme ještě do Kynšperku nad Ohří. Pěkné 

město s velkým kostelem na náměstí, vracíme se na večeři a večer jdeme na 

barevnou fontánu. Úterý věnujeme památkám - v 10 hodin jdeme na mši 

svatou. Odpoledne jdeme na prohlídku Maria Loretto v Hroznětově u Chebu. 

Památka je už opravená, má i křížovou cestu s 29 zastaveními. Zajíždíme do 

Německa na prohlídku kaple Nejsvětější Trojice. Je nádherná, má 3 oltáře, 3 

ambity a 9 věží. Ještě si prohlížíme Cheb – náměstí se Špalíčkem a kamenný 

kostel svatého Mikuláše. Večer je plavání v bazénu. 

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:  Podpora míru ve světě 

Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé 

dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost. 

Národní úmysl: Za věřící různých církví  

– ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny 

modlitbou a společnou pomocí 

 

 

 

 

 



Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.1. Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě 

Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou 

jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 

a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými 

syny a já jim požehnám. 

2.1. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve 

vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. 

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

beránek Boží, který snímá hřích světa...“ 

4.1. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se 

navzájem milovali. 

5.1. 

ne 

Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří 

v jeho jméno, 

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. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v 

nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 

8.1. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si 

zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše 

hříchy. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=1&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=1&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=1&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=1&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=1&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=1&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=1&r=2020
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9.1. ...tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem 

nich....vyděsili se. On však na ně hned promluvil: „Vzchopte se, 

já jsem to, nebojte se!“ 

10.1. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

11.1. "Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž 

jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese 

právo. 

12.1. 

ne 

Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a 

přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

13.1. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ 

14.1. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, 

15.1. Samuel Elímu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A 

on řekl: „On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích.“ 

16.1. 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.“ 

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

se ti hříchy.“ 

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

jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ 
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19.1. 

ne 

Celopaly a smírné oběti nežádáš, tehdy jsem řekl: "Hle, 

přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno: Rád splním tvou vůli, 

můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru." 

20.1. Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody 

víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než 

obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je 

jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích 

bůžků. 

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

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

22.1. ... byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdraví-li ho 

v sobotu, aby jej obžalovali. 

23.1. nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a 

křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 

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

měli moc vymítat zlé duchy. 

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. 

ne 

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned 

zanechali sítě a šli za ním. 
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27.1. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na 

věky, ale je vinen věčným hříchem. 

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

29.1. Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno 

podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné... 

30.1. Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou 

měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá. 

31.1. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 

 

 

 

SVÁTKY A SLAVNOSTI V LEDNU: 

  1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

  3.1. Nejsvětější jméno Ježíš  

  6.1. Tři králové, Slavnost Zjevení Páně 

12.1. Svátek Křtu Páně 

14.1. sv. Sáva Srbský 

17.1. sv. Antonín Veliký 

18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

21.1. sv. Anežka Římská 

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 ve středu 8.1.; 15.1.; 29.1. po večerní mši sv. 

Všechny mše svaté ve všední dny budou nadále na faře. 

Mše svaté ve čtvrtek budou ráno v 8:00 hodin na faře. 

1. 1. /středa/ 

Slavnost Matky 

Boží Panny 

Marie 

 

  9:00 

 

Mše sv. v Žel. Brodě, ostatní mše sv. 

jako každou neděli 

3.1. /pátek/   8:00 

17:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Koncert My Gospel v kostele sv. Jakuba 

4. 1. /sobota/  

17:00 

 

Spotkanie opĺatkowe 

5. 1. /neděle/  Oslava slavnosti Zjevení Páně bude v 

neděli 

9. 1. /čtvrtek/   8:00 Mše sv. za nová kněžská povolání 

11. 1. /sobota/ 11:00 

16:00 

Příprava na biřmování 

Mše sv. v Zásadě za ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti  

12. 1. 

/neděle/svátek 

Křtu Páně 

  

Končí doba vánoční 

19. 1. /neděle/  Sbírka na diecézní školství 

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

22. 1. /středa/   8:00 

18:00 

Mše svatá 

Ekumenické setkání 

2. 2. /neděle/  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Prosím, přineste s sebou svíce 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        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

	EDITORIAL
	PASTORACE
	LITURGICKÉ OKÉNKO
	PŘEJEME
	NENECHTE SI UJÍT
	FÓRUM
	OHLÉDNUTÍ
	ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
	Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly
	PRAVIDELNOSTI

