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PASTORACE 

Zamyšlení indického misionáře 

HOSPODIN NÁS VŠECHNY VYZÝVÁ KE SVATOSTI. 

„Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já 

Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2) 

Svatý Petr interpretuje tato slova a říká: „ Jako je svatý ten, který vás povolal, 

buďte i vy svatí v celém způsobu života.“ (1P 1,15) 

Ježíš nás vyzývá k dokonalému životu: „Buďte tedy dokonalí, jako je 

dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48) 

Říká, abychom milovali jiné tak, jako on je miloval. „Nové přikázání vám 

dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte 

navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 

jedni k druhým.“ (J 13,34-35) 

On miloval i svoje nepřátele, a to do takové míry, že vzal na sebe jejich hříchy 

a prolil svou krev až do poslední kapky. To je způsob, jakým by křesťané měli 

milovat druhé. Prosí, abychom byli milosrdní tak, jako je milosrdný Otec 

v nebesích. „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6, 36) 

Když čteme tyto nebo jiné úryvky z Písma svatého, ve kterých nás Pán vyzývá 

k dokonalosti života, můžeme zaujmout dva postoje. Můžeme tuto výzvu 

ignorovat a říkat, že je to nemožné, abychom to vyplnili, anebo s Boží pomocí 

to stále znovu zkoušet vyplnit. Každý z nás si může vybrat jeden z těchto 

postojů.  

Abychom následovali Krista, nejdříve se do něj musíme opravdu zamilovat. 

Více než do kohokoli jiného. Právě proto Ježíš zdůraznil jednu z podmínek 

bytí učedníkem. „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; 

kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.“ (Mt 10,37) 

Ve skutečnosti se jedná o první přikázání: „Miluj Hospodina, Boha svého, 

z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!“ (Mk 

12,30) 

Budeme-li studovat celé dějiny křesťanství, uvidíme, že od apoštolské doby až 

dodnes tisíce lidí kráčelo po celá ta staletí po této cestě života a plody jejich 

svatého života přinášely mnoho požehnání a mělo obrovský vliv na církev a 

celé lidstvo. To právě ta veliká láska k Bohu sklání lidi k zachovávání Božích 

přikázání. 



Ježíš řekl: „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já 

zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (J 15,10) 

Proto sv. Jan píše ve svém listu: „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme 

jeho přikázání;“ (1J 5,3a) 

Musíme si položit otázku, jestli opravdu Boha milujeme tak, jak On chce, 

abychom ho milovali, anebo tak, jak Ho chceme milovat my.   

Veliká a vřelá láska ke Kristu i schopnost odříci si něco, co nás od této lásky 

odvádí, je jistě dar od Boha. Sv. Pavel, který Krista i křesťany nenáviděl, se po 

svém prozření zcela obrátil ke Kristu a začal ho pravdivě následovat. 

„Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec 

všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi 

nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic.“ 

(Flp 3,7-8) 

On nejen Krista potkal, ale získal Ho za cenu všeho, co vlastnil na tomto 

světě. Věčný život je získáním Ježíše Krista. „Bůh nám dal věčný život, a ten 

život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá 

život.“ (1J 5,11-12) 

Ve své vřelé lásce ke Kristu sv. Pavel řekl: „Kdo nás odloučí od lásky 

Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, 

nebezpečí nebo meč? ... Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani 

mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani 

hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, 

která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 8, 35; 38-39) 

Právě to byl důvod, pro který sv. Pavel rezignoval na všechno, čím byl a co 

měl a sebe sama přibil na Kristův kříž. Svoje ego se všemi svými 

žádostivostmi. 

„… Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A 

život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a 

vydal sebe samého za mne.“ (Gal 2, 19-20) 

Každému z nás je zatěžko zapřít sám sebe a odpoutat se od žádostivosti tohoto 

světa a těla.  

Když se budeme pozorně dívat na lidské charaktery, uvidíme, že člověk je tím, 

kým je, díky svému „egu“-„já“. Slyšel jsem lidi, kteří říkají: „Jsem cholerický, 

taková je moje povaha, můj otec také byl takový, proto by mě měli lidé brát 

takového, jaký jsem.“ Jiní říkají: “Jsem přísně zásadový a puntíčkářský, 

taková byla i moje babička. Proto by mě moje žena a děti měli brát a milovat 

takového, jaký jsem.“ 

Mnozí lidé jsou hrdí na svou osobnost, na své ego, které je mnohdy výsledkem 

špatných postojů a hříšného chování. Pokud člověk chce následovat Krista, 



musí „zlomit svoje ego“ a „obléci si ego Krista“. Jinak řečeno – musí se zbavit 

své osobnosti a přijmout osobnost Krista. „Oblečte se v Pána Ježíše Krista a 

nevyhovujte svým skonům, abyste nepropadli vášním.“ (Řím 13,14) 

Někteří formovali svou osobnost podle představ a norem tohoto světa a podle 

svých ambicí. Slyšel jsem osoby, které říkaly: „Otče Jamesi, všechno, k čemu 

směřuji v životě, je získat dobrou práci, vdát se, mít hezký dům a pohodlný 

život. Prosím, pomodli se na tento úmysl.“ Nebo také: „Jediné, po čem ve 

svém životě toužím, je stát se nejlepším sportovcem a jet na olympiádu. 

Prosím, pomodli se za mě.“ 

Když je Pán vyzývá, aby šli za ním, musí se zbavit všech těchto světských 

tužeb a zopakovat po Marii, Ježíšově Matce: „Na to řekla Maria: „Hle, jsem 

služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ “ (Lk 1, 38) 

Ona nikdy netoužila po tom, aby počala dítě a stala se matkou. Možná, že 

jedinou její touhou bylo, aby v klidu žila zasvěcený život spolu s Josefem, 

který toužil přesně po tom samém. Musela odložit všechny tyto svoje touhy a 

plány a odevzdat se zcela do Božích rukou.  

Když jsem byl „náctiletý“, měl jsem touhu oženit se a založit rodinu, a to i 

přesto, že jsem věděl, že Bůh mě povolává ke kněžství. Abych se stal knězem, 

musel jsem tyto svoje touhy opustit. Podobně se musí zachovat každý, kdo jde 

za Kristem a snaží se směřovat ke svatosti. 

Dnes mnozí lidé chtějí, aby to Ježíš kráčel po jejich cestách a jim na těchto 

cestách žehnal. Ale oni Jeho cestami jít nechtějí.       

O. James Manjackal MSFS /Misionář sv. Františka Saleského/   

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Z přebohaté úrody květů na farní zahradě v Železném Brodě 

nabízíme hlízy jiřinek do soukromého vlastnictví. Vytypovaný keř si můžete 

označit cedulkou. Hlízy budou k odebrání během října. 

V. Petružálková 

 

 



UPOZORŇUJEME 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2016/2017 

Úterý 14:00 – 15:00 – nejmladší děti - vede L. Pešatová  

Středa 16:30 – 17:15 – nejstarší děti -  vede P. Jan  

Čtvrtek15:00 – 16:00 – prostřední -  vede L. Pešatová 

 

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ  

Blíží se měsíc listopad a s ním i modlitby za zemřelé.  

Prosím, vyplňte přiložené lístky a odevzdejte v sakristii kostela.  

P. Jan 

PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea: 

Jáchym Pospíšil 15 let 

Kamil Jelínek 

Jana Vrbinjaková 

Halina Štréglová 

Kamila Slavíková 

Jaroslav Borucki 

Jindřich Stehr 90 let 

Tomáš Šilhán 

Vladimíra Petružálková 

Josef Baczmanski 

Jana Uhlířová 70 let 

Tereza Jelínková 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

RŮŽENCOVÉ MODLITBY V PŘÍRODĚ.  

V pondělí 3.října se sejdeme u sochy sv. Josefa na farní zahradě 

v Žel. Broděv 17:30 hod.  

Pomodlíme se radostný růženec a domluvíme se na dalších. 

V době uzávěrky tohoto čísla nemůžeme dát přesné termíny. Farníky 

mimobrodské žádáme o společné modlitby v jejich okolí. Pamatujte na první 

pátek 7. 10., který je svátkem Panny Marie Růžencové. 

V. Petružálková 



Přijměte pozvání na 

KONCERT GOSPELU, 

který se bude konat 9. října v 18:00 hodin 

v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. 

Několik slov o interpretech a gospelové hudbě: 
CO JSME ZAČ? 

Jsme původně liberecký, v současné době však i jablonecký soubor  

nadšených zpěváků věřících, nevěřících i tápajících a hledajících.  

Především jsme ale dobrá parta, která ráda zpívá a oblíbila si GOSPEL (v  

překladu „evangelium“ – dobrá zpráva). Působíme při obecně prospěšné  

společnosti Centrum Generace, vznikli jsme v únoru roku 2007 a stále se  

rozrůstáme. Zpíváme převážně anglicky a občas několik písní i česky.  

Jablonecký i liberecký soubor může vystupovat samostatně, ale společná  

vystoupení mají své kouzlo. 

 Je nás totiž čím dál tím víc a o to lépe se nám zpívá. 
Při našich vystoupeních chceme lidem ukázat, že i hudba s duchovními  
texty umí být moderní a mohou se u ní pobavit. Nejvíce nás však těší,  

pokud můžeme lidem přinést alespoň trošku radosti, se kterou tak upřímně  
zpíváme. Naším doprovodem je reprodukovaná hudba, zpíváme i accapela. 

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 
akademie - Český ráj: 
Srdečně zveme na přednášku  

"Otázky současné křesťanské identity". 
Po delší pomlce jsme na přednášku získali opět  

pana Prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc. vysokoškolského učitele, 

který tentokrát přejde z technické oblasti trochu na filozofické zamyšlení.  

Kdy? Ve středu 19. 10. 2016 v 18:15, v aule sklářské školy. 

Většině frekventantů přednášek ČKA ho není zapotřebí představovat, byl u 

nás už několikrát. Avšak pro ty, kteří se ještě neměli příležitost s ním setkat, 

připojuji aspoň několik informaci.  

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., * 1946 v Benešově.  

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze,  



obor Meteorologie a klimatologie. 

Působí od r. 1970 jako vysokoškolský profesor na Matematicko-fyzikální 

fakultě Univerzity Karlovy, od r. 1991 jako docent, od r. 1997 jako profesor. 

V letech 1997-2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity 

Karlovy, byl také prorektorem pro studijní záležitosti UK. V současné době je 

místopředseda Rady vysokých škol.  

Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii, kde od r. 1996 působil ve 

funkci 1. viceprezidenta., aktivně se podílí na vydávání časopisu Universum. 

V Občanské sdružení “Ochrana kvality ovzduší”, vydávající časopis Ochrana 

ovzduší je rovněž v redakční radě.  

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí něco dovědět o aktuálních otázkách 

dnešní doby, nebo se i kriticky zapojit do závěrečné debaty s přednášejícím, 

určitě nebudete svého času litovat. Těšíme se na společný večer s Vámi. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

SRDEČNĚ ZVEME NA   

KONCERT 
do kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě, 

který se bude konat 30. října v 18:00 hodin. 

Na programu je TE DEUM ANTONÍNA DVOŘÁKAa další skladby 

v podání sborů Jizeran a Dvořák 

se sólisty Evou Lédlovou a Jaroslavem Patočkou. 

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:Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k 
pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.  

Evangelizační: Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech 
křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.  

Národní: Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši 
biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve 
společnosti.  

LITURGICKÝ KALENDÁŘ NA ŘÍJEN 2016 

1.10. 1. čt: Job 42,1-16 

Žl:  119 

Ev: Lk 10,17-24 

Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě 
ptát a poučíš mě. 

2.10. 

ne 

1. čt: Hab 1,2-

3;2,2-4 

Žl:  95(94) 

2. čt: 2Tim 1,6-14 

Ev: Lk 17,5-10 

Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené 
s hlásáním evangelia. 

3.10. 1. čt: Gal 1,6-12 

Žl:  111 

Ev: Lk 10,25-37 

Divím se, že se od toho, který vás povolal 
milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k 
jinému evangeliu. 

4.10. 1. čt: Gal 1,13-24 

Žl:  139 

Ev: Lk 10,38-42 

„Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro 
mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila 
dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ 

5.10. 1. čt: Gal 2,1-14 

Žl:  117 

Ev: Lk 11,1-4 

A odpusť nám naše hříchy, neboť i my 
odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti 
nám. 

6.10. 1. čt: Gal 3,1-5 

Žl: Lk 1 

Ev: Lk 11,5-13 

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem 
dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá 
Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ 

7.10. 1. čt: Gal 3,7-14 

Žl:  111 

Ev: Lk 11,15-26 

A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s 
věřícím Abrahamem. 

8.10. 1. čt: Gal 3,22-29 

Žl:  105 

Ev: Lk 11,27-28 

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v 
Kristu Ježíši. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=10&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=10&r=2016
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=10&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=10&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=10&r=2016
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9.10. 

ne 

1. čt: 2Kral 5,14-

17 

Žl:  98 

2. čt: 2Tim 2,8-13 

Ev: Lk 17,11-19 

To je moje evangelium. Právě kvůli němu 
trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale 
Boží slovo spoutáno není. 

10.10. 1. čt: Gal 4,22-

24.26-27.31-5,1 

Žl:  113 

Ev: Lk 11,29-32 

Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak 
bude i Syn člověka tomuto pokolení. 

11.10. 1. čt: Gal 5,1-6 

Žl:  119 

Ev: Lk 11,37-41 

Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, 
všechno vám bude čisté. 

12.10. 1. čt: Gal 5,18-25 

Žl:  1 

Ev: Lk 11,42-46 

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, 
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání. 

13.10. 1. čt: Ef 1,1-10 

Žl:  98 

Ev: Lk 11,47-54 

V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou 
nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás 
zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 

14.10. 1. čt: Ef 1,11-14 

Žl:  33 

Ev: Lk 12,1-7 

Od Boha se nám dostalo podílu na předem daném 
poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli 
svou naději, stali se chválou jeho slávy. 

15.10. 1. čt: Ef 1,15-23 

Žl:  8 

Ev: Lk 12,8-12 

Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen 
před Božími anděly. 

16.10. 

ne 

1. čt: Ex 17,8-13 

Žl:  121 

2. čt: 2Tim 3,14-

4,2 

Ev: Lk 18,1-8 

Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou 
naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v 
Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je 
vdechnuto Bohem. 

17.10. 1. čt: Ef 2,1-10 

Žl:  100 

Ev: Lk 12,13-21 

A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou 
chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, 
není jeho život zajištěn tím, co má.“ 

18.10. 1. čt: 2Tim 4,9-

17b 

Žl:  145(144) 

Ev: Lk 10,1-9 

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a 
tvoji zbožní ať tě velebí! Ať vypravují o slávě 
tvého království, ať mluví o tvé síle. 

19.10. 1. čt: Ef 3,2-12 I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde 
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Žl: Iz 12 

Ev: Lk 12,39-48 

v hodinu, kdy se toho nenadějete.“ 

20.10. 1. čt: Ef 3,14-21 

Žl:  33 

Ev: Lk 12,49-53 

Proto klekám na kolena před Otcem, a prosím, 
aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich 
srdcích 

21.10. 1. čt: Ef 4,1-6 

Žl:  24 

Ev: Lk 12,54-59 

Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, 
aby ses s ním ještě cestou vyrovnal; jinak tě 
povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a 
dozorce tě uvrhne do vězení. 

22.10. 1. čt: Ef 4,7-16 

Žl:  122 

Ev: Lk 13,1-9 

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, 

jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, 

jiné za pastýře a učitele,... On je hlava, z něho 

roste celé tělo, a buduje se v lásce podle toho, 

jak je každé části dáno. 

23.10. 

ne 

1. čt:Sir35,15-22a 

Žl:  34 

2. čt: 2Tim 4,6-18 

Ev: Lk 18,9-14 

Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v 
mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť 
se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a 
radují se. 

24.10. 1. čt: Ef 4,32-5,8 

Žl:  1 

Ev: Lk 13,10-17 

buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, 
odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám 

25.10. 1. čt: Ef 5,21-33 

Žl:  128 

Ev: Lk 13,18-21 

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou 
ženu jako sebe sama a žena ať má před 
mužem úctu. 

26.10. 1. čt: Ef 6,1-9 

Žl:  145 

Ev: Lk 13,22-30 

Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, 
pravím vám, se budou snažit vejít, ale 
nebudou schopni. 

27.10. 1. čt: Ef 6,10-20 

Žl:  144 

Ev: Lk 13,31-35 

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho 
veliké moci. 

28.10. 1. čt: Ef 2,19-22 

Žl:  19(18) 

Ev: Lk 6,12-19 

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, a celou noc 
strávil v modlitbě s Bohem. 

29.10. 

1. čt: Flp 1,18-26 

Žl:  42 

Ev: Lk 14,1.7-11 

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má 
po tobě, Bože! 

30.10. 

ne 

1. čt: Mdr 11,22-

12,2 

Žl:  145(144) 

Ty však máš slitování se vším, protože můžeš 
všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby 
dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, 
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2. čt: 2Sol 1,11-

2,2 

Ev: Lk 19,1-10 

a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť 
kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to 

31.10. 1. čt: Flp 2,1-4 

Žl:  131 

Ev: Lk 14,12-14 

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. 

Svátky a slavnosti v říjnu: 
1.10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

2.10. sv. Andělé strážní 

4.10. sv. František z Assisi 

7.10. Panna Maria Růžencová 

15.10. sv. Terezie od Ježíše 

16.10. Markéta Maria Alacoque 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou ve středu 12. 10 a ve čtvrtek 20. 10. 

Od 4. do 6. 10.  Mše sv. nebudou 

9. 10. 18:00 Koncert v kostele sv. Jakuba v Žel. Brodě 

– Gospel 

11. 10. /úterý/ 18:00 Mše sv. za ochranu lidského života od 

početí až do přirozené smrti – Žel. Brod  

19. 10. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v aule sklářské školy 

23. 10. /neděle/  Sbírka na misie 

Od 25. – 28. 10. 8:30 Mše sv. budou v Žel. Brodě ráno, slouží  

P. Kryštof  

30. 10. /neděle/  

 

18:00 

Výročí posvěcení kostela ve všech 

kostelích spravovaných ze Žel. Brodu 

Koncert v kostele sv. Jakuba v Žel. Brodě 

  1. 11.Slavnost 

všech svatých 

18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

  2. 11.   8:00 

18:00 

Mše sv. v Ž. Brodě na úmysly Sv. otce 

Mše sv. v Ž. Brodě za zemřelé farníky, po 

mši sv. průvod na hřbitov 
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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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