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PASTORACE 

Milí přátelé, 

v těchto dnech pamatujeme na zemřelé a modlíme se za ně. 

Člověk nedokáže v jednom okamžiku zaznamenat celé bohatství, které je 

spojeno s lidským životem, a proto jednou vzpomínáme na den narození, jindy 

na den křtu, na svátek, jindy na výročí úmrtí někoho blízkého. Dušičkový den 

a také celý listopad je příležitostí k setkání s majestátem smrti a vzpomínkou 

na ty, kteří nás předešli. Měli bychom se za ně modlit vždycky. Ne vždycky 

však pamatujeme na to, že ti, kteří jsou již na věčnosti a čekají ještě v očistci 

na dosažení plného společenství s Bohem, se za nás modlí. Modlí se mnohem 

více a vroucněji než my za ně. Mnozí lidé si stěžují na samotu, a přece 

vždycky mohou uzavřít přátelství s blízkými, kteří je chtějí podporovat, chtějí 

jim pomáhat a zachraňovat je.  Setkáváme se s mnoha lidmi, kteří vyznali, že 

zemřelá matka, otec nebo dítě jsou jim nyní bližší, než bývali za života. Vyšli 

na vrchol a již z něj nespadnou. Pečují o nás, abychom také došli tam, kde 

přebývají. 

Pro křesťana smrtí život nekončí, ale mění se. A pouta, která nás spojují, nejen 

že se netrhají, ale zesilují se. Jedině pro tělesný zrak ti nejbližší lidé mizí a 

zůstává hrob. Pro věřící srdce, kterým byl zesnulý milován, se stává zesnulý 

velmi blízkým a svobodným, mocnějším a šťastnějším. Krásná jsou slova 

preface: „Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení 

věčného života. Vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se 

naplňuje. A když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u Tebe život 

věčný.“  

Jsou křesťané, kteří hmatatelně zakoušejí pomoc blízkých, kteří přešli přes 

práh věčnosti, a proto jim svěřují těžké věci. Modlí se za jejich spásu a prosí je 

o pomoc. Zemřelí jsou vděčnější než živí. Oni již nežijí sami pro sebe, ale pro 

jiné a mohou nám pomáhat. Takový přístup k zemřelým posiluje naši víru 

v život věčný. Proto se za ně modlíme, ale také děkujeme za to, co pro nás po 

smrti dělají. Je to tajemství. Toto tajemství bude odkryto teprve ve věčnosti, i 

když již zde na zemi je možné zpozorovat jeho působení. Nerozdělujme lidi na 



žijící a zemřelé, ale berme jedny i druhé jako přátele. S tím rozdílem, že ti, 

kteří již přešli do života věčného, jsou věrnějšími přáteli, protože nikdy 

nezklamou, a lepšími, protože lépe ví, o jaké hodnoty bychom měli usilovat, 

abychom měli podíl na věčných dobrech. Jsou připraveni pomáhat v tom, co je 

nejdůležitější. 

Slavnost Všech svatých nám umožňuje bližší setkání s krásnými lidmi, kteří 

prošli životem jako my a již dosáhli pro člověka dosažitelnou plnost 

dokonalosti. Svatý je ten, který naplnil ideál, jaký si Bůh přál v okamžiku 

stvoření člověka.  

Proto úryvek evangelia, který je určen na den všech svatých, ukazuje stručnou 

charakteristiku dokonalého člověka, o kterém říkáme, že je svatý.  

Svatý, to je člověk chudý v duchu. Jinak řečeno, člověk, který zcela vkládá 

důvěru v Boha a nespoléhá na peníze, bohatství. To je člověk stejně šťastný, 

když žije v hojnosti, i když nic nemá. To je člověk, který je schopen zachovat 

správný odstup vůči časnému životu, člověk volný, svobodný.  

Svatý, to je člověk citlivý k mravním hodnotám. Člověk, který je schopen 

plakat nad ztrátou důležitých hodnot. Ale jeho zármutek se vždycky obrací 

v radost.  

Svatý, to je člověk, který zná hodnotu mlčení, který ví, že pravda nemusí 

křičet, že pravda vítězí mlčením. Jen lež a její sluhové usilují o vítězství 

křikem a potřebují k tomu různé zesilovače. 

Svatý, to je člověk, pro kterého je zachování lidské důstojnosti důležitější než 

chléb a voda, je dokonce důležitější než život. Raději ztratí život než 

důstojnost. 

Svatý, to je člověk milosrdný, schopný odpustit a milovat svoje nepřátele. Je 

otevřený pro druhého člověka, ochotně pomáhá těm, kdo potřebují pomoci. 

Zná sílu milosrdenství. 



Svatý, to je člověk čistého srdce, čistých očí a čistých rukou. Člověk, který má 

odvahu jít životem a přitom nepošpinit svoje svědomí, a když už se to stane, 

hned je očišťuje. Svatý zná hodnotu čistého svědomí. 

Svatý, to je člověk pokoje a člověk boje. Pokoje vůči všem, kteří po pokoji 

touží a tomu pokoji opravdu směřují. Člověk boje proti všem odpůrcům 

spravedlnosti, víry a lásky. V tomto boji je svatý připraven snášet 

pronásledování, urážky. 

Je to evangelní charakteristika zralého člověka, který je chloubou lidského 

rodu a radostí Stvořitele. 

Každý z nás může takové zralosti dosáhnout. Bůh každému uděluje potřebné 

milosti. Stačí chtít. 

O slavnosti Všech svatých se skláníme před těmi našimi bratřími a sestrami, 

kterým se to povedlo. 

P. Jan  

 

PŘEJEME 

V listopadu oslaví svá životní jubilea: 

Antonín Pešek  

Kateřina Jakubičková  

Jiří Hanuš  

Petra Jelínková  

Jaromír Jiráska  

Josef Pešata  

Jaroslav Kalfus 

Jaroslav Rákos 

P. Albín  

Iwona Wanacka  

André Jakubička  

Sára Hanušová 

Josef Plesl

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

  



NENECHTE SI UJÍT 

ŽEHNÁNÍ ŽELEZNOBRODSKÝCH VARHAN 

V neděli 25. listopadu při mši svaté, která bude od 11:00 hodin v kostele sv. 

Jakuba Většího, budeme moci být při významné události, kdy otec biskup Jan 

Baxant požehná nově opravené varhany a opět je po několika měsících při 

krátké ukázce uslyšíme.  

Všichni jste srdečně zváni do kostela a také na faru, kde to společným obědem 

oslavíme.  

P. Jan  

 

 

 

 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Po dvou letech se nám podařilo opět získat na přednášku  

spisovatelku paní Alenu Ježkovou.  

Měla by přijet s čerstvou knihou, kterou představí a bude o svých 

prožitcích vyprávět za doprovodu mnoha obrázků. 

POUTNICE ANEB TŘI CESTY DO SANTIAGA 

středa 28. listopadu 2018 v 18:15.  

KC Kino - Železný Brod 

Kniha je připravena do tisku, ale paní spisovatelka potřebuje pomoc, i naši. 

Určitě se nedopustím nepravosti, když ocituji její psaní, které jsem teď 

obdržel: 

Milí přátelé, obracím se na Vás s prosbou. Chystám se vydat svou novou knihu 

Poutnice aneb Tři cesty do Santiaga - cestopis, napínavý román a osobní deník 



poutníka v jednom. Prostředky na tisk knihy hledám prostřednictvím portálu 

www.hithit.cz, kde Vám nabízím možnost si předplatit hotovou knihu i s 

podpisem či jiné odměny za váš příspěvek. Třeba byste mou knihu rádi měli "z 

první ruky", anebo by se Vám mohla hodit jako vánoční dárek pro Vaše blízké. 

Stejně tak mi pomůže, když oslovíte i své přátele a upozorníte je například 

mailem na můj projekt. Odkaz je zde: 

https://www.hithit.com/cs/project/5291/poutnice-aneb-tri-cesty-do-

santiaga 

Děkuji Vám předem za jakoukoli pomoc! 

Srdečně Vaše Alena Ježková 

 

 

Mgr. Alena Ježková, PhD. (*1966).  

Publicistka a spisovatelka, na svém kontě má přes dvě desítky vydaných titulů 

pro děti i dospělé převážně s tématem české historie (Praha babka měst, Staré 

pověsti české a moravské, 77 pražských legend, Strážci pražských ulic,  

Karel IV. a jeho Praha aj.). Je také autorkou rozsáhlé dvoudílné publikace 

Tichá srdce o klášterech a životě řeholníků u nás. Nejnověji vydává knihu 

Poutnice aneb Tři cesty do Santiaga. Je to cestopis, napínavý román i osobní 

deník v jednom zachycující autorčino putování po třech rozdílných poutních 

trasách. 

 

Mnozí frekventanti našich přednášek autorku už znají, tak přemlouvání 

k účasti je úplně zbytečné.  

A navíc je to příležitost získat čerstvou knihu a věřím, že je paní spisovatelka 

bude moci dovézt třeba i každému. 

  

Srdečně zveme i ostatní, kteří ji ještě neznají, je to skvělá příležitost odnést si 

příjemné zážitky i nové vědomosti. Těšíme se na společný večer. 

Ing. arch. Martin Tomešek  

  

https://www.hithit.com/cs/project/5291/poutnice-aneb-tri-cesty-do-santiaga
https://www.hithit.com/cs/project/5291/poutnice-aneb-tri-cesty-do-santiaga


FÓRUM 

DNE 1. 10. 2018 

Dnes má svátek Terezie od Dítěte Ježíše. Pan farář Jan mi 

říkal, že půjdeme sbírat jablka. Já přišel včas a paní Petružálková přišla také. 

Byli rádi, že jsem pomohl. Potom začalo pršet a paní nám dala pohoštění. 

Děkujeme, moc nás to potěšilo a já mám z toho radost. 

Děkuji panu faráři. 

Mirek Lamač    

 

 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

K autobusu se s námi přišel rozloučit otec Jan. Cestou do Mariánských Lázní 

nám mamka četla o svaté Ludmile a historii Tetína. Bylo zrovna 16. září, to 

má svátek sv. Ludmila. Na 11 hodin mamka objednala prohlídku kláštera 

v Plasích – „cisterciácký klášter v údolí řeky Střely. Patří k unikátním 

památkám Plzeňska. Klášter byl založen roku 1144 a velkolepě barokně 

přestavěn architektem Santinim a Matheyem. Konventní budova je vystavěna 

na vodě na 5000 stech pilotech, které zpevňují zdejší bažinatý podklad. 

Hladinu spodní vody dodnes udržuje důmyslný vodní systém. Kromě 

vzdušníkových chodeb a podzemních prostor se zájemci dozvědí i o vodním 

vězení.“ My jsme si prohlédli konvent, to je obytná budova mnichů zahrnující 

knihovní křídlo, jídelnu, kapli, kapitulní síň a nemocniční křídlo s lékárnou.  

Další okruh byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, sýpka s patrovou gotickou 

kaplí a hodinovou věží a galerie Stretti. Tady se ale opravuje, to jsme neviděli. 



Navíc se všem líbilo samonosné točité schodiště do výše čtyř pater a záchody, 

kde pořád teče štolou voda z řeky a zase do řeky Střely.  

Do Mariánských Lázní jsme přijeli až skoro ve dvě hodiny, čekal na nás oběd.  

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! 

Všeobecný: Ve službě míru a pokoje 

– aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní. 

Národní:  – aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v 

Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/). 



ODPOVĚDĚLI JSTE SPRÁVNĚ na otázky o sv. Anežce? 

1. a) 2.b) 3.b) 4.a 5.b), c) 6.a), c) a možná i b) 

 

 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.11. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.. 

2.11. Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. 

3.11. Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho 

hned i v den sobotní? 

4.11. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 

bude povýšen. 

5.11. Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, 

neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými. 

6.11. Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani 

příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a 

tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, 

zmrzačené, chromé a slepé. 

7.11. Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=11&r=2017


měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: 

‚Pojďte, vše už je připraveno.‘ A začali se jeden jako druhý 

vymlouvat... 

8.11. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým 

učedníkem. 

9.11. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i 

penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky 

z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům 

rozházel mince, stoly zpřevracel. 

10.11. Jsem přesvědčen také já o vás, bratří moji, že i vy jste plni 

dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete 

ukazovat cestu jeden druhému. 

11.11. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v 

nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. 

12.11. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři 

nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ 

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

13.11. Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

14.11. Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 

‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni 

učinit.‘ 

15.11. „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 

16.11. Bůh totiž miluje jen toho, kdo přebývá spolu s moudrostí. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=14&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=15&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=16&m=11&r=2017


17.11. Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo 

dáno znát Boha. Ze všeho dobrého, co mají před očima, 

nedokázali poznat toho, který je, a z pohledu na dílo 

nerozpoznali Tvůrce. 

18.11. Ale ovšem, zasluhují malou výtku: zřejmě bloudí při hledání 

Boha a ve snaze ho nalézt. Zabývají se totiž jeho dílem a 

zkoumají je , ale spoléhají na svůj zrak, neboť je krásné, co 

vidí. Nelze je však omluvit, neboť jestliže dokázali tolik 

poznat, že byli schopni probádat svět, jak to, že nenašli hned 

Pána těchto věcí? 

19.11. Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, 

abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen 

den Páně přijde jako zloděj v noci. 

20.11. „Pane, ať vidím.“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě 

uzdravila.“ 

21.11. Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty 

mi zvedáš hlavu. 

22.11. Pravím vám: Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu 

bude odňato i to, co má. 

23.11. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou 

cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. 

24.11. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, 

prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. 

25.11. Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=17&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=11&r=2017
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=11&r=2017


26.11. Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani 

pro mne jste neudělali.' 

27.11. všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého 

nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa. 

28.11. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se 

29.11. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás 

budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale 

ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své 

životy. 

30.11. Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh 

vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 

 

 
 
Svátky a slavnosti v listopadu 2018: 

 

1.11. Slavnost Všech svatých  

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

5.11. sv. Zachariáš a Alžběta 

9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

11.11. sv. Martin 

13.11. Svátek sv. Anežky České 

21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22.11. sv. Cecílie 

30.11. Svátek sv. Ondřeje 

 

 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=11&r=2017


Kvíz o svaté Anežce České 
-pokorné pomocnici vlastního národa 

Vyberte správné odpovědi – nemusí to být jen jedna 

1. Otcem sv. Anežky byl 

a) Přemysl Otakar I.  

b) Jan Lucemburský 

c) Vratislav II. 

2. Sv. Anežka byla 

a) kněžna 

b) princezna 

c)královna 

3. Měla se stát 

a) manželkou významného 

vojevůdce 

b) kněžnou, královnou, císařovnou 

c) manželkou švédského krále 

4. Zalíbil se jí život 

a)v chudobě podle vzoru sv. 

Františka a sv. Kláry 

b) v klášteře podle sv. Dominika 

c) na královském dvoře 

5. Založila 

a) premonstrátský klášter v 

Doksanech 

b) první klášter klarisek v Praze 

c) špitál sv. Františka a špitální 

bratrstvo –řád Křížovníků 

s červenou hvězdou 

6. Jak žila 

a) usmířila svého bratra Václava I. 

s jeho synem a zabránila tak válce,  

žila 46 let v klášteře, 

ošetřovala nemocné 

b) ráda jedla smažené vltavské 

rybičky 

c) přátelila se s paní Zdislavou z 

Lemberka 

 
 

„Zemřela v postní době, jak předpověděla, v pondělí 2. března okolo třetí 

hodiny odpoledne, ve věku asi 70 let. 

Pohřbena byla v neděli 15. 3. 1282 v kapli Panny Marie, mezi oratoří a 

kněžištěm kostela sv. Františka. Její ostatky však byly odtud přeneseny na 

neznámé místo. Jako důvod je udáváno zrušení kláštera za Josefa II. 

Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její svatořečení se však žádalo 

marně po 700 let. K potvrzení její úcty došlo po složitě dlouhém procesu 3. 12. 

1874 papežem Piem IX. a k její kanonizaci 12. 11. 1989 papežem Janem 

Pavlem II.. Kanonizace se dává do souvislosti s návratem svobody skrze 

"sametovou revoluci" o pět dní později a pro český národ začalo oživení 



náboženského života, ale o vytrvalost ve víře a správné pochopení svobody 

jakoby ji prosil nedostatečně. 

Její socha, v sousoší od V. Myslbeka, stojí v pozadí po pravém boku sv. 

Václava na nejznámějším pražském náměstí přibližně od r. 1912.“  

převzato z http://catholica.cz 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou ve vždy středu, kromě 28. 11.,  

místo toho bude v úterý 27.11.  

 

  1. 11. /čtvrtek/ 

Slavnost Všech 

svatých 

18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

  2. 11. 

Vzpomínka na 

všechny věrné 

zemřelé 

18:00 Po večerní mši sv. průvod na hřbitov a tam 

modlitba za zemřelé 

11.11. 16:00 Mše sv. za ochranu lidského života od početí 

do přirozené smrti 

18. 11.  Sbírka na bibli 

23. – 24. 11.  Víkendovka v Bozkově 

25. 11. /neděle/ 11:00 Mše sv. v Žel. Brodě s žehnáním varhan otcem 

biskupem Janem Baxantem, po mši sv. 

společný oběd na faře 

V Žel. Brodě nebude mše sv. v 8:30, nebude 

mše sv. ani v Loučkách 

28. 11. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v KC Kino - Železný Brod 

 

1. 12. /sobota/ 17:00 Koncert duchovní hudby v Držkově 

2. 12.  

/1. adv.  neděle/ 

18:00 1. adventní koncert v Železném Brodě 



 
S ÚSMĚVEM    

 

Biskup a jeho sekretář cestují na lodi. Sekretář se jde podívat do 

kajuty, kde jsou námořníci. Když se vrátí, říká biskupovi: „To je 

hrůza, jak ti námořníci strašně klejí."   Biskup mu na to řekne: 

„To je ještě dobré, horší bude, až se začnou modlit. To dělají, 

když se loď potápí."  

Potká Kohn Roubíčka a Kohn povídá: 

„Normálně si představ, koupil jsem manželce tááákhle dlouhej 

náhrdelník a ona na mě měsíc nepromluvila.“ 

„To byla tak uražená?“ ptá se Roubíček. 

„Ne, to byla součást dohody! 

Do masny v Jeruzalémě vejde Arab a cosi řekne.  

Prodávající Žid povytáhne obočí  

a ptá se: "Salám a co?" 



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.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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