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CESTY VÍRY 

 SYNODA O SYNODALITĚ 

Milí přátelé, 

znovu vás srdečně zveme k zapojení se do konzultační fáze synody o 

synodalitě. Od října se podle výzvy papeže Františka v naší farnosti na tato 

jednání již připravujeme, a to při setkáních na biblické hodině, při setkáních 

modlitby růžence a setkáních manželských párů. P. Jan po nedělní mši sv. na 

tato setkání zval a někteří toto pozvání přijali. Prosím, kdo má ještě zájem 

zúčastnit se, přihlaste se u P. Jana nebo u mě. Domluvíme se na vytvoření další 

skupinky.  

Pro jednání jsou vypsána témata, ze kterých si ve skupince jedno vybereme. 

 Na začátku setkání se budeme se modlit o pomoc Ducha svatého a po 

modlitbě každý dostane slovo, aby mohl vyjádřit své názory, svědectví, 

nápady, impulzy, své radosti či těžkosti s tím, co v rámci života v církvi 

prožívá. Jde o naslouchání Duchu Svatému, poslouchání druhých a snaha o 

pochopení, co se ten druhý snaží vyjádřit - účast .  

V těchto skupinkách se dále budeme setkávat také v prosinci a lednu. 

Všechny myšlenky, které při těchto hovorech zazní, budou zapsány a 

prostřednictvím farní koordinátorky předány do konce března 2022 

diecéznímu koordinátorovi. Ten ze všech farních zápisů připraví dokument k 

jednání pro zasedání biskupů, které se bude konat na Velehradě v červenci. Ti 

jej pošlou jako závěrečný národní dokument do Říma. Celý synodální proces 

vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.  

Prosím, zapojte se také modlitbou k Duchu svatému, aby nás osvítil a poučil, 

abychom správně smýšleli a vždy se radovali z Jeho útěchy, aby Bůh obnovil 

tvář Země / z modlitby vzývání Ducha svatého/. 

P.S.: Předseda biskupské konference arcibiskup Graubner po setkání českých a 

moravských biskupů s papežem Františkem řekl v souvislosti s probíhajícím 

synodálním procesem: „Papež zdůrazňoval, že nejde o to, něco vyřešit, ale 

především, abychom tento proces žili, protože každá skupina ve farnosti, která 



se synodální cestě otevře, každý, kdo vykročí na cestu otevřenosti, bude 

trpělivě a v lásce naslouchat druhému a bude chtít poznat, co je Boží vůle, 

udělal veliký krok k uzdravení církve ve svém konkrétním prostředí. Papež 

říká, že výsledkem synody nemá být dokument, který skončí v knihovně, ale 

chce, aby tento proces probíhal a uzdravoval.“  

       

Lenka 

 

PASTORACE 

NEPOSKVRNĚNÁ ZÁCHRANA LIDSTVA 

Jednou byl v rozhlase zajímavý pořad s titulem: Letadlo 714 volá o pomoc. O 

události s tímto letadlem byl také natočen film.  

Na jednom z kanadských letišť startuje čtyřmotorové letadlo. Po nějaké době 

letuška zve k občerstvení. Po jídle si pasažéři zdřímli, někteří si četli nebo si 

mezi sebou povídali. Na jednu z cestujících přišla slabost. Dali jí aspirin a 

vodu. Po malé chvilce měli problémy další lidé. Hledají lékaře. Našel se. 

Lékař konstatoval, že se jedná o otravu jídlem. „Co jste jedla?“ „Rybu,“ 

odpověděla. Ukázalo se, že polovina cestujících jedla rybu a touto rybou došlo 

k otravě. Situace je tím horší, že piloti také jedli rybu. Ještě jsou při vědomí, 

ale za okamžik může dojít k tragédii. Zapínají automatického pilota a navazují 

spojení s letištěm. „Haló, haló, zde letadlo 714, voláme o pomoc. Otrava na 

palubě.“ Na letišti byla vyhlášena pohotovost. Za okamžik byli piloti již 

v bezvědomí. Cestující na palubě nemají ponětí, co jim hrozí. Lékař a letuška 

hledají náhradního pilota. Našel se. Byl jím nějaký pan Spencer. Lékař ho 

vede do pilotní kabiny a říká, aby se posadil k řízení. „Ne nikdy, nesednu si 

k tomu, za války jsem létal stíhačkou, ale tento stroj neznám.“ „Pane 

Spencere,“ říká lékař, „na vás v tuto chvíli je život nebo smrt všech cestujících 

v tomto letadle. Rozumíte?“ „Chápu.“ Odpověděl Spencer. Sedl do pilotního 

křesla a vedle něj se posadila letuška. Lékař se spolu s ostatními cestujícími 

staral o ostatní nemocné. Byl navázáno radiové spojení s letištěm. A opět 

zazněla slova: „Haló, haló, zde letadlo 714, volá o pomoc. Nebezpečí na 



palubě. U řízení náhodný pilot Spencer.“ Z letiště se ozývá odpověď: „Pane 

Spencere, prosím, dělejte přesně, co vám řekneme. Nesnižujte příliš výšku, ani 

nezrychlujte. Čas os času zapněte automatického pilota.“  

Minuty ubíhají velmi pomalu. Letuška sedící vedle pilota udržuje spojení. 

Konečně se přibližují k cíli. Pilot slyší zprávu: „Prosím, pomaličku snižujte 

výšku. Několikrát zakroužit nad letištěm a postupně přistávat.“ „Ne, nemůžu 

čekat. Jde o vteřiny. O životy cestujících.“ Snížil výšku, dotkl se koly 

přistávací plochy a po chvíli letadlo zastavilo. Cestující byli zachráněni. 

Drama tohoto letadla nám připomíná jinou tragédii, tu, která se stala na 

začátku dějin. Lidstvo také dostalo smrtelnou nemoc – prvotní hřích. Jednou 

také vykolejil vlak, který projel na červenou. Zahynulo tehdy 148 osob, 384 

bylo zraněných. Příčinou bylo nerespektování červené na semaforu. O těchto 

tragédiích můžeme uvažovat z různých hledisek. Vždycky to však pro nás je 

určitá výstraha. Člověk od Pána Boha dostal řidičák – oprávnění k řízení 

celého světa. Bůh uzavřel s člověkem smlouvu: „Ploďte a množte se a naplňte 

zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, 

nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ (Gen 1,28) Člověk znal dopravní 

značení, ale vzal červenou na lehkou váhu. Věděl, co ho čeká: „Ze stromu 

poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš 

smrti.“ (Gen 2,17) Člověk neposlouchal Boha, ale zlého ducha. „Had ženu 

ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho 

pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Gen 3,4-5) A 

stala se katastrofa. Bůh nám však dal záchranu. Poslal nám svého Syna, 

aby nás vedl po správné cestě ke spáse. Dal nám také Neposkvrněnou 

Pannu Marii, aby byla naší záchranou.  

V adventní době máme možnost přemýšlet, jakou cestou jdeme. 

Můžeme přemýšlet, co nám říká současná nemoc – pandemie covidu. A 

kdo je naší oporou a průvodcem, kdo je naší záchranou. 

      

P. Jan 

 



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PODĚKOVÁNÍ – LURDSKÁ JESKYNĚ V KOSTELE 

Pan Josef Štrégl obětoval mnoho času na obnovu našich Lurd“. Štukoval 

stěny, bílil, renovoval osvětlení.  

Srdečně mu děkujeme. Panna Maria se brzy dočká nového interiéru. 

       Vlaďka 

 

 

PŘEJEME 

V prosinci oslaví svá životní jubilea: 

Vavřinec Pešek 

Prokop Jakubička 

Ondřej Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 

Božena Bernardová 

Hana Vacková  

Štěpán Tomešek 

Rozálie Procházková  

Anna Jelínková 

Bohuslav Lédl 

Anežka Hálová 

Eva Dobrá - 90 

Magdaléna Maliková 

Petra Marat 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

 

  

NENECHTE SI UJÍT 

DÁREK  NA  POSLEDNÍ  CHVÍLI. 

Po covidové pauze chceme předvánoční dobu opět zpestřit nabídkou 

neobvyklých dárků, výrobků a uměleckých dílek místních umělců a 

řemeslníků. 

Ve foyer KC Kino, Železný Brod budete mít možnost v přátelské atmosféře 



prožít příjemné chvíle, navíc si i něco pořídit pro své blízké, přátele a známe. 

V sobotu 11. prosince od 10 do 12 hodiny, foyer KC Kino, Železný Brod. 

Vybavte se prosím vyžadovanými doplňky dle aktuálních předpisů 

proticovidových opatření a přijďte. 

Místní skupina ČKA přeje všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho 

štěstí a zdraví v Novém roce. Těšíme se na bohatou účast nejen tentokrát, 

ale i na dalších akcích. 

Martin Tomešek 

 

 

KOLEDOVÁNÍ  NA  POUŠTI. 

Opatrně, o to však srdečněji zveme na tradiční koledování na kostelíčku sv. 

Jana Nepomuckého na Poušti, nad Železným Brodem, 26. 12. 2021, 14 h - na 

svatého Štěpána. 

Pokud nám to Covid a opatření proti němu dovolí, zahájíme  

„evropskými koledami“,  

které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají 

všichni přítomní s koledami českými.  

Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Vybavte se správnou 

a předepsanou proticovidovou výstrojí a přijďte se potěšit srdečnou 

pouštěckou atmosférou. 

Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních a 

mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. A těšíme se na Vás! A to nejen na 

koledování, ale i na dalších akcích, které připravíme na kostelíčku.  

Jsme moc rádi, že nás podporujete, a to nejen svou účastí. 

 

Za organizátory Martin Tomešek  



FÓRUM 

POZDRAV Z KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 

V DRŽKOVĚ 

Jedna farnice ze Železného Brodu nás požádala, abychom také o našem 

držkovském kostele něco sepsali a poslali na vědomí do Jakuba. Tak tedy 

s pomocí našich andělů, které si představuji i ve funkci ochránců dopisovatelů 

a sdělovatelů něco málo sepisujeme. 

Náš kostel pod záštitou statečného a pravého Izraelity, jak je psáno v Písmu, 

sv. Bartoloměje nám připadá jako schránka přímluvců a patronů České země. 

Jistě je i přímluvcem za místo a obec, ve které stojí. Proč se právě zmiňuji o 

této přednosti? Když se totiž rozhlédnete po oltáři, vidíte tam svaté Cyrila a 

Metoděje, sv. Vojtěcha, sv. Václava a v oknech za oltářem sv. Ludmilu 

s malým Václavem a sv. Prokopa. Tyto všechny zajišťuje svou velebností ve 

středu oltáře Matka Boží Panna Maria. 

Vzpomínám, jak karmelitán otec Kodet na jedné ze svých úžasných přednášek 

nás posluchače povzbuzoval a ujišťoval o velikosti a významu našich českých 

patronů, abychom se na ně spoléhali, nebáli se a věřili v jejich služby za náš 

národ, žádali je v modlitbách, a tak my farníci z Držkova doufáme, že jejich 

ochranná přítomnost je zde. 

Vzpomínáme všech těch, kteří o tento kostel pečovali i právě v dobách 

těžkých. Byla jich celá řada. Pamětních pamatují, jak chodívali udržovat 

pořádek a výzdobu kostela po práci v Technoskle, a jak také riskovali šikanu a 

výtky. Za tuto službu na ně na všechny s láskou a vděčností vzpomínáme.  

Nezapomínáme též na všechny minulé i současné kněze, kteří nás s láskou a 

trpělivostí vedli a vedou k Bohu. 

Děkujeme za to, že se o tento krásný kostel můžeme aspoň trošičku postarat a 

zde prožívat Boží slovo. 

Navštivte nás někdy ve čtvrtek od 16:00 hodin na mši svaté.   

  

Vaši přátelé a farníci z kostela sv. Bartoloměje z Držkova  



AŤČIN SLOUPEK 

Vloni jsem měla narozeniny, a tak za námi přijeli z Jablonce do Vlastiboře 

moje sestřenka Lucka s rodinou. Největší radost mi udělali, když přivezli 

maličkého živého králíčka s klecí. Je to holka a jmenuje se Cecilka. Od té 

doby ji mám doma a starám se o ni. Dávám jí čerstvé seno, pečivo a hlavně 

každý den čerstvou vodu. Jednou za tři dny čistím a uklízím klec. Ale nejvíc 

mám radost, když mi dělá osmičky a běhá okolo mých nohou. V únoru slavila 

moje Cecilka 1. narozeniny, tak jsem jí gratulovala a zpívala hodně štěstí, 

zdraví, milá Cecilko. 

No vidíte, nenudím se. Každé Vánoce píšu přes třicet pohledů, stejně tolik 

k Velikonocům, svátkům a narozeninám. Moje mamka říká, že držím poštu 

nad vodou. Mimo psaní a čtení sleduji televizi. Moc mě baví telenovely a 

romantické filmy. Zbyde-li ještě čas, pustím si kazetu. Je mi jedno, jestli 

dechovku nebo třeba Pavarottiho. Ve Vlastiboři si s mamkou před spaním 

pouštíme pěknou muziku. Většinou je to Mozart nebo Beethoven. Já stejně 

usnu dřív, než deska dohraje. Divíte se, jak si všechno pamatuju? Na to mám 

pomůcku. Všude, kam přijedeme, si dělám poznámky o zážitcích, památkách, 

jídle a počasí. Doma si to přepisuju do sešitu a teď při psaní téhle knížky se mi 

to hodilo, abych něco nezapomněla. 

Letos na Valentýna mě překvapil Mirek Lamač. Přinesl mi kytičku karafiátů. 

Moc mě to potěšilo.  

V květnu se chystám s mamkou a sdružením na týden do Mariánských lázní 

s návštěvou Ústavu dívek v Mnichově u M. L., kde předáme skleněný dárek a 

potom se musím připravit na oslavu svých kulatých 25. narozenin. Jen aby 

mamka byla zdravá. V únoru po dlouhé chřipce dostala 5 kusů injekcí. Aby 

nemusela na středisko, píchala je sama. Teď zas leží s horečkama, ani 

nemůžeme na II. pouť na Krásné. 

Pokračování příště.      

Aťka  

 

 

 



ADVENTNÍ POZAVZPOMÍNÁNÍ 

Člověk nese tíhu prožitého roku, či byl požehnaný nebo nesl známky utrpení, 

ale jedno je jisté: adventní doba nám nabízí možnost naší životní rekapitulace, 

smíření, ztišení se a těšení se na příchod Pána Ježíše.  

V tuto dobu jsem opakovaně jezdila na týdenní duchovní cvičení do Litoměřic 

do domova kardinála Trochty pod vedením P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Byl 

to skromný, laskavý, vzdělaný pán plně oddaný Boží věci. Jeho rozpravy 

k nám hovořily přímo do svědomí a vyvolávaly v nás novou naději na 

odpuštění hříchu, pocit úlevy a nezvyklé radosti. Nebyly to přednášky jen plné 

vážnosti, ale pan farář byl i vtipný pán, takže při rozebírání modlitby za 

zemřelé prohlásil: „Až já budu papežem, žádné odpočívání v pokoji, žádné 

lenošení – budou se za nás přimlouvat a posílat nám svá požehnání! Vše, co 

zde za celý týden bylo řečeno, se nahrávalo. Z těchto nahrávek vyšla krásná 

knížka od paní doktorky Svatošové (zakladatelky hospicu) o knězi Kubíčkovi. 

V polední tříhodinové pauze jsem vyběhla na známý kopec nad Litoměřicemi, 

kde jsem měla nejen nádherný výhled do Českého středohoří, ale v tichu a 

osamění jsem pociťovala, že Pán Ježíš o mně ví. Co zde asi zakoušel Karel 

Hynek Mácha, když zde spatřil náhle hořící Litoměřice a rychle spěchal na 

pomoc. Napil se infikované vody a zemřel. Pomalu jsem sestupovala do města 

nějak svobodnější a uvolněnější. A tak míjel den za dnem. Nastalo rozloučení 

v podobě krásné homilie při mši svaté. Po návratu domů mi žádná námaha 

nebyla zatěžko, ani nepříjemné okamžiky nebyly beznadějné. 

Těším se opět na adventní dobu a přeji Vám, abyste ji dobře využili k svému 

„duchovnímu zrestaurování“. 

  Hezké počtení Vám přeje   

 

H. G. 

  



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 

Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby 

ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého. 

Národní úmysl:  

Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký 

Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku. 

 

VIGILIE ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT 

Chvála Kristu, bratři a sestry! 

Před jedenácti lety se z popudu papeže Benedikta XVI. v předvečer začátku 

doby adventní na celém světě slavila první Vigilie za počatý lidský život. 

Prosím, slavme ji i letos, v sobotu 27. listopadu 2021. Přesná forma není 

daná, poproste svého duchovního např. o společnou modlitbu 1. nešpor z 1. 

neděle adventní a tichou adoraci, pomodlete se korunku k Božímu 

milosrdenství nebo svatý růženec. 

Jiří Korda, kněz Kristův 

modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz 

mailto:modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz


 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.12. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť 

se mnou jsi ty, Hospodine. 
2.12. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství 

je věčné! 
3.12. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“ 

Hospodine, tvář tvou hledám. 
4.12. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají 

na jeho milosrdenství. 
5.12. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. 

6.12. Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení! 

7.12. Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen 

svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva. 
8.12. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. 

9.12. Oči všech s nadějí vzhlížejí k Tobě a ty jim v pravý čas dáváš 

pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. 
10.12. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na 

cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil 

Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 
11.12. Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! 

12.12. Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. 

13.12. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, 

které je od věčnosti. 
14.12. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, 

nemají nedostatek. 
15.12. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, Hospodine, moje 

nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou 

dobrotivost. 
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16.12. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. 

17.12. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť 

naplní jeho sláva! 
18.12. Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť 

se utíkám k tobě. 
19.12. Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu, a budeme velebit 

tvé jméno. 
20.12. Kdo smí stát na Jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a 

čisté srdce , ten, kdo svému bližnímu nepřísahá lstivě. 
21.12. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo 

čekají na jeho milosrdenství, aby je vysvobodil ze smrti, aby jim 

život zachoval v čas hladu. 
22.12. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! 

Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské 

činy. 
23.12. Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro 

ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. 
24.12. Nebesa ti , Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, shromáždění 

svatých velebí tvou věrnost. 
25.12. Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je 

naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Před Hospodinem, 

že přichází, že přichází řídit zemi. 
26.12. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho 

cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. 
27.12. Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost., 

28.12. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi. 

29.12. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne 

jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi 

národy o jeho divech. 

30.12. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a 

moc, přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte 

do nádvoří jeho, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! 
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31.12. Hospodine, náš Pane,  jak podivuhodné je tvé jméno po celé 

zemi, * svou velebností převýšils nebesa! 

Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým 

odpůrcům, * abys umlčel pomstychtivého nepřítele. 

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na 

hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, * co je 

smrtelník, že se o něho staráš?¬ 

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí 

a slávou, dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu 

k nohám všechno: ovce i veškerý dobytek, * k tomu i polní 

zvířata, ptáky na nebi a ryby v moři, * vše, co se hemží na 

stezkách moří.¬ 

Hospodine, náš Pane, * jak podivuhodné je tvé jméno po celé 

zemi! 

 

 

Slavnosti a svátky v listopadu: 

 
  3.12. sv. František Xaverský 

4.12. sv. Jan Damašský, sv. Barbora 

6.12. sv. Mikuláš 

7.12. sv. Ambrož 

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

14.12. sv. Jan od Kříže 

25.12. Slavnost Narození Páně 

26.12. Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpán 

27.12. Svátek sv. Jana Evangelisty 

28.12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 

31.12. sv. Silvestr 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou vždy ve středu po mši sv. 

 

Každou adventní neděli bude v kostele sv. Jakuba  v Žel. Brodě koncert 

duchovní hudby.  

 

28. 11. 1.neděle 

adventní 

 

17:00 

Začátek nového liturgického roku 

1. Adventní koncert v Žel. Brodě - Jazzové 

inspirace  

2. 12. /čtvrtek/   8:00 Mše sv. v Žel. Brodě za nová kněžská povolání 

5. 12. 2. neděle 

adventní 

18:00 2. Adventní koncert v Žel. Brodě – Učitelé 

ZUŠ a jejich hosté  

8. 12. /středa/ 

 

 

 

 18:00 Mše sv. na Slavnost Panny Marie počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu bude v kostele 

Ukončení roku sv. Josefa 

 

11. 12. /sobota/ 16:00 

15:00 

 

18:00 

Koncert duchovní hudby ve Bzí – My Gospel 

Varhanní koncert duchovní hudby na Krásné – 

Petr Tomeš a sbor dobrovolných muzikantů 

Mše sv. ve Bzí na ochranu lidského života 

12. 12. 3. neděle 

adventní 

16:00 3. Adventní koncert v Žel. Brodě – Varhany, 

zpěv a pozoun 

18. 12. /sobota/ 11:00 

17:00 

Příprava na biřmování 

Koncert duch. hudby v Držkově – My Gospel 

19. 12. 4. neděle 

adventní 

16:00 4. Adventní koncert v Žel. Brodě – 

Železnobrodské děti, Vivace, Cvrčci, 

Hvězdičky, Řetízek 

23. 12. /čtvrtek/  Nebude mše sv. v Držkově 

 
 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB  
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ  2021    

Den Hodina Místo 

Štědrý den 

 

24. 12. 

/pátek/ 

14:00 

16:00 

20:00 

22:00 

24:00 

24:00 

Krásná – vánoční příběh pro děti 

Loučky 

Zásada 

Bzí 

Krásná 

Železný Brod  

Slavnost 

Narození Páně 

25. 12. /sobota/ 

  9:00 

15:00 

16:00 

 

Železný Brod 

Držkov – vánoční příběh a zpívání koled 

Držkov – mše svatá  

Mše sv. v Loučkách a na Krásné nebudou 

Svátek 

Svaté rodiny 

26. 12. /neděle/ 

  8:30 

11:00 

14:00 

 

16:00 

 

Železný Brod 

Loučky 

Koledování Na Poušti podle aktuálních 

podmínek 

Krásná 

27. 12. / pondělí/ 

Sv. Jan 

Evangelista 

 18:00 Železný Brod 

 

28. 12. /úterý/ 

Sv. Betlémské děti 

18:00 Železný Brod 

29. 12. /středa/ 18:00 Železný Brod 

30. 12. /čtvrtek/ 

Sv. Silvestr I. 

  8:00 

16:00 

Železný Brod 

Držkov 

31. 12. /pátek/  16:00 Mše sv. v kostele v Žel. Brodě 

 – na poděkování za uplynulý rok 

 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1. 2022 /sobota/ 

 

  9:00 

 

 

Mše sv. bude pouze v Žel. Brodě  

 

 



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

