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EDITORIAL 

Listopad je pro nás měsícem, kdy více než během roku navštěvujeme hroby 

těch, kteří nás předešli na věčnost. Vzpomínáme na to, co jsme spolu prožili, za 

co jim vděčíme. Je to pro nás také příležitost, abychom se zamysleli nad svým 

životem a posílili víru v život věčný. Že se se svými blízkými opět sejdeme a 

budeme s nimi přebývat navěky. 

P. Jan 

PASTORACE 

NEBOJ SE, JEN VĚŘ…! 

Ježíš vzbuzoval důvěru také u těch, kteří byli jeho odpůrci. Zvláště tehdy, kdy 

jen on mohl pomoci, kdy byl potřeba zázrak. V těchto případech se ptal: 

„Věříš, že to mohu udělat?“ Někdy otázka vyzněla dost tvrdě, například 

v případě královského úředníka, který podstoupil dlouhou cestu, aby prosil o 

uzdravení syna. Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy 

neuvěříte.“ Ale otec zkoušku víry úspěšně složil a dále prosil: „Pane, přijď, 

než moje dítě umře.“ Za odměnu uslyšel slova: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Právě 

v tu hodinu, kdy to Ježíš řekl, byl syn zbaven horečky. (Srov. J 4, 46-53) 

Ale v evangeliu jsou popsané události, kdy právě Ježíš usiluje o víru člověka, 

kdy on sám se stará, aby nebyl nedostatek víry. Bylo tomu tak s představeným 

synagogy Jairem. (Mk 5,21-43) Otec prosí, aby Ježíš přišel do jeho domu a 

uzdravil nemocnou dceru. Na cestě potkávají posla, který oznamuje, že dívka 

zemřela, proto není důvod, aby Ježíš podstupoval další namáhavou cestu. 

Tehdy Ježíš říká Jairovi: „Neboj se, jen věř.“ V Ježíšových slovech zaznívá 

nejistota, zda bude mít Jairos takovou víru, aby prosil o něco většího než o 

uzdravení. Protože situace byla nyní úplně jiná. Otec přišel prosit o uzdravení 

z nemoci a teď jde o vracení života, který vzala smrt. V tomto případě Ježíš 

nezkouší Jairovu víru, ale projevuje starost o to, aby víru neztratil: „Neboj se, 

jen věř.“ K tomu je logické přidat dovětek – zbytek nech na mě. Tento zbytek 

je vyjádřen rozkazem: „Talitha kum!“, to znamená: Děvče, říkám ti vstaň! 

(Mk 5,41) Takový rozkaz mohl dát jen někdo, kdo je pánem života. A to, že 

rozkaz byl vykonán, děvče vstalo živé a zdravé, je důkazem, že Ježíš je 



skutečně Pánem života. Pán života mluví nejen k Jairovi, který stojí u mrtvého 

těla dcery, ale promlouvá také k nám, kteří truchlíme nad rakví nám blízké 

osoby. Neboj se, jen věř – věř, že ten, jehož mrtvé tělo vidíme, bude vzkříšen 

k věčnému šťastnému životu. 

Potřebujeme povzbuzení, abychom věřili v Boha? – Dnes asi více než kdykoli 

předtím. Často se nám připomíná, že žijeme v 21. století a dnes už se některé 

věci nehodí, mezi jinými i víra v Boha, není to moderní. Při řešení tak 

ukázkového problému si můžeme položit otázku, čím se 1. století od 21. tolik 

liší. Když se na to díváme z úhlu úrovně společenského života a hospodářství, 

je to obrovský rozdíl. Ale co se týká víry, rozdíly nejsou. Platí stejná přikázání, 

nikdo je neodvolal. Co je dobro a co zlo, to je stejné jak v 1. století, tak v 21. 

století. /Bohužel jsou dnes takoví, kteří si civilizační pokrok přenášejí také na 

víru, doufám, že to není náš případ./  

Jairova dcera byla vzkříšena, ale po čase znovu zemřela. Když Ježíš říká, že: 

„Kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, živ bude.“ (J 11, 25), to mluví o jiném 

životě. Tento život již není ohrožen smrtí, bude trvat věčně. A to proto, že po 

vrácení života zemřelé dívce dostihla smrt i Ježíše, a to na kříži, ale byla 

přemožena jeho zmrtvýchvstáním. 

Přeložil P. Jan. 

EKONOMIKA 

Rekapitulace financování podlahy na faře v Železném Brodě 
42.750,-Kč - stavební matriál 

20.350,- Kč - dlažba 

12.000,- Kč - podlahové topení 

6.700,- Kč - výměna potrubí /voda, odpad/ 

25.000,- práce 

Dohromady je to 106.800,-Kč 

 

Sbírka na Charitu: 

Železný Brod -5.575,-Kč 

Loučky- 2.445,-Kč 

Krásná - 1.424,-Kč 

Bzí - 300,-Kč 

Držkov - 658,-Kč 

 



Sbírka na misie: 

Železný Brod - 8.030,-Kč 

Loučky - 1.380,-Kč 

Krásná - 1.479,-Kč 

Bzí - 251,-Kč 

Držkov - 800,-Kč 

 

 

  

PŘEJEME 

V listopadu oslaví svá životní jubilea: 

Antonín Pešek  

Kateřina Jakubičková  

Jiří Hanuš  

Petra Jelínková  

Jaromír Jiráska  

Josef Pešata  

Jaroslav Kalfus 

Jaroslav Rákos 

Iwona Wanacka  

André Jakubička  

Sára Hanušová 

Josef Plesl

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

 

OHLÉDNUTÍ 

V mariánském kostele v Mariánských Lázních visí zasklená tabulka tohoto 

znění: 

K svatému přijímání smí přistoupit jen: 

1) Kdo je v milosti Boží posvěcující, to je, kdo si není vědom těžkého 

hříchu. 

2) Kdo je lačný alespoň 1 hodinu před svatým přijímáním. Požití léku 

nebo vody lačnost neruší. 

3) Kdo je oblečen, jak je to žádoucí k posvátnému úkonu sv. přijímání. 

Před přijetím svátosti manželství je nutné, aby křesťan, který neví nic o 

základních pravdách víry a svátostech, byl o nich náležitě poučen, jinak lze 

těžko svolit k jejich přijetí. 

Na tabulce se podepsal zub času, její obsah přetrvává. 

V. Petružálková 

 



Pokračování o La Salettě 

 
Středa 3. 7. 2019 

V 7:00 začíná mše svatá v kapli, je ve francouzštině, slouží kněží a Otec Jan, 

hostie jsou z tmavé mouky – nejsou čistě bílé, jsou silné a tvrdé. Po snídani 

vyráží táta na túru na kopec Gargas 2128 metrů nad mořem. My s otcem Janem 

poznáváme okolí, studánku s pramenem, místo setkání dětí s Pannou Marií, 

sochu sv. Filomény. Na hřbitově saletinských kněží se modlíme růženec a já 

fotím. Táta se vrátil vyčerpaný, bolí ho koleno, je sluníčko a nefouká. K obědu 

je rýže, zelenina a měkké maso, tiramisu, saláty, jogurt, meloun. Po obědě 

odpočíváme. Ve 3 sraz u auta a jdeme na túru všichni, asi po čtvrt hodině už 

nemůžu. Před námi je 3,8 km tam, tak se s mamkou vracím. Je velké horko a 

mně klesl cukr. K večeři je bílá ryba, čočka, salát, sýr, zákusek. Ve 20:45 už 

jsem v bazilice s lampionem. Přijela skupina z Brazílie – San Paula – a krásně 

zpívají, mají i kněze. Průvod s Pannou Marií, je ještě světlo, zpívá se, modlí se, 

je krásné teplo, nefouká a jsou nádherné červánky a spousta lidí. Po obřadu 

jdeme do kaple, tady jsou přímluvy s kytarou a novými pomocníky. Každý 

mluví jinou řečí a po nás chtějí česky Otče náš. 

Čtvrtek 4. 7.  

Ráno jsme na mši zase v kapli. Ke snídani kroasant, máslo, džem, čaj, káva, 

mošt, chleba, to je každý den stejné. V 9 jedeme všichni ke kříži na kopec, svítí 

a nefouká. Táta opět na túru, my se modlíme růženec, pak si dáme kávu na 

pokoji. Ve 3 jedeme do Corps. Malé městečko, zašlý kostel, na informacích nám 

dávají mapu a označují dům Maximina a Melanie. Obojí prohlížíme, je horko, 

dáváme si jahodovou zmrzlinu a bereme naftu. K večeři je rybí špíz, fazole a 

brambory se slupkou, koláč, zelenina, sýr, jogurt. Vše je neslané. Ve 20:45 

jdeme se svícny na bohoslužbu a průvod venku. Zapalujeme v bazilice svíčku, 

děkujeme za krásný pobyt a prosíme o šťastný návrat. 

Pokračování příště.     Aťka  

 

 

 



HISTORICKÉ OKÉNKO 

Víte, že? 

První důležitý předpoklad pro vznik vědy zprostředkovala Církev ze židovství. 

Židovské náboženství bylo nejen přípravou na příchod Ježíše Krista a založení 

Církve (nový Izrael), ale připravilo půdu i pro vědu v tom smyslu, jak ji známe 

dnes. Na začátku Starého zákona, sbírky posvátných židovských knih, které 

mladá Církev od svého počátku převzala, nacházíme v 1. knize Mojžíšově tzv. 

„Hymnus na stvoření“ /Gn 1/. Tento text má klíčový význam. Nejde 

samozřejmě o „vědecký“ popis vzniku světa – Bible není učebnicí kosmologie 

(tj. nauky o vzniku a vývoji vesmíru). Nacházíme zde však něco daleko 

důležitějšího než vědecký text: je to text, který otevírá brány vědě! Pokud tento 

hymnus čte odborník na starověkou Babylónii, může říci: obraz světa, jak je 

v 1. knize Mojžíšově popisován, odpovídá tehdejším babylónským 

„kosmologickým“ představám o světě: plochá země, vody pod ní a nad ní a na 

klenbě vod nad ní se nacházejí Slunce, Měsíc a hvězdy. Něco je zde však 

radikálně nové. Pro Babylóňany byly Slunce, Měsíc a hvězdy božstvy – a 

božstva samozřejmě není možno vědeckými metodami zkoumat. V biblickém 

hymnu na stvoření je jim přisouzeno zcela jiné místo. Jsou Božím dílem, 

podobně jako vše zde na zemi: „I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, 

aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou 

na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“  A stalo se tak.“ /Gn 1,14n/ Možná 

jste si při četbě těchto slov nikdy ani neuvědomili, o jak revoluční text se ve 

skutečnosti jedná. Říká se zde zcela jasně, že to, co vidíme na nebi, nejsou žádná 

božstva – všechno to je Božím dílem úplně stejně jako to, co vidíme zde na 

zemi. Může to být stejně dobře postupně studováno, popisováno, a časem 

dokonce pochopeno – jako cokoli kolem nás! 

/P. Pavel Zahradníček - Dějiny, jak je možná neznáte – 10 mýtů o křesťanství ve světle 

historických faktů; nakladatelství A.M.I.M.S., r. 2016/ 

 

 



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 úmysl: Dialog a smíření na Blízkém východě  

Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí 

tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru. 

 

Národní úmysl:  

Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, 

že se budeme moci jednou radovat s nimi. 

 

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

veršem z Písma svatého 

 

1.11. 

pátek 

Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla pří-sluší 

našemu Bohu na věčné věky! Amen. 

2.11. 

sobota 

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

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

3.11. Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, 

která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=11&r=2019


ne všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty 

miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť 

kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys 

to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na 

všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť tvůj 

nepomíjející duch je ve všem. Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a 

napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti 

věřili v tebe, Pane 

4.11. 

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i 

vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné 

jeho cesty! 

5.11. 

Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když 

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

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

vymlouvat... 

6.11. 

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

učedníkem. 

7.11. 

Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ 

svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. 

8.11. 

Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede 

mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘ 

9.11. 

Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. 

10.11.n Smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte ho upřímným srdcem. 

11.11. 

Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za 

slova jeho rtů; Bůh je zajisté svědkem jeho ledví, dobře vidí do 

skrytu jeho srdce a slyší všechno , co člověk mluví. 

12.11. 

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

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

učinit.‘ 

13.11. 

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

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

14.11. 

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

nalézat těm, kdo ho nepokoušejí, ukazuje se těm, kdo mu nejsou 

nevěrní. Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž všemu dává 

řád, zná každou myšlenku. 
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15.11. 

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. 

16.11. 

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se 

modlit a neochabovat. 

17.11. 

ne 

Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni 

zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti; den, který přijde, 

je spálí - praví Hospodin zástupů - že po nich nezůstane kořen ani 

větev. Ale vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, 

které má záchranu na svých křídlech. 

18.11. 

Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ On 

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

tě uzdravila.“ 

19.11. 

A i kdybych pro přítomnost unikl trestu lidí, neuniknu rukám 

Vševládného, ať živý, nebo mrtvý. 

20.11. 

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří 

čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, 

až přijde a zatluče na dveře. 

21.11. 

Když už byl Ježíš blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a 

řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je 

to skryto tvým očím. 

22.11. 

„Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho 

udělali doupě lupičů.“ 

23.11. 

Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni 

dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani 

nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a 

jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. 

24.11. 

ne 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak 

ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Druhý ho však okřikl: "Ani 

ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My 

ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, 

co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého." A dodal: "Ježíši, 

pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." 
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=11&r=2019


25.11. 

Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni 

ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze 

svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa. 

26.11. 

Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude 

zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. 

Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane 

navěky, 

27.11. 

Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské 

rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ 

Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím čtyři 

muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli 

úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“ 

28.11. 

Tu Daniel promluvil ke králi: „Králi, navěky buď živ! Můj Bůh 

poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť 

jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se 

ničeho zlého nedopustil.“ 

29.11. 

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel 

jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. 

A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali 

všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je 

moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ 

30.11. 

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, 

Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do 

moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás 

rybáře lidí.“ Oni hned zanechali sítě a šli za ním. 

Svátky a slavnosti v listopadu: 

1.11. Slavnost Všech svatých  

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

11.11. sv. Martin 

13.11. Svátek sv. Anežky České 

22.11. sv. Cecílie 

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=11&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=11&r=2019


 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Každou středu po večerní mši svaté bude biblická hodina. 

 

Každý pátek půl hodiny přede mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti – 

v tichu. Zakončení na první pátek litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

a v ostatní pátky korunkou k Božímu milosrdenství. 

 

1.1. /pátek/ 18:00 Mše svatá a po mši průvod na hřbitov, tam 

modlitba za zemřelé.  

2.11. /sobota/ 11:00 Příprava na biřmování 

3.11. /neděle/  Mše svatá za živé i zemřelé členy „živého 

růžence“ 

17.11. /neděle/  Den Bible – sbírka bude na Bibli 

22.11. 17:00 Mše svatá a po mši oslava svátku sv. Cecílie na 

faře – zváni jsou všichni, kdo mají rádi hudbu 

a zpěv   

24.11. /neděle/  Slavnost Ježíše Krista Krále – zakončení 

liturgického roku 



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, 468 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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