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EDITORIAL 

Milí farníci, 

říjen je spojený s modlitbou růžence. Pro nás je to každodenní modlitba i 

během roku, ale v tomto měsíci se ji chceme modlit ještě více, protože to je 

nejlepší zbraň proti útokům zla nebo zlého ducha. 

7. října je svátek Panny Marie Růžencové. Tento svátek byl ustanoven na 

památku vítězství nad tureckou armádou u Lepanta.  

Chraňme naši víru a prosme, aby se křesťanství rozvíjelo a nám všem 

pomáhalo žít pro druhé a dojít do Božího království. 

P. Jan  

 

PASTORACE 

Musí být každodenní modlitba příjemná? 

Modlit se spontánně, nebo litanie, či růženec? 

Modlit se v tichu nebo v ruchu města? 

O nejlepších duchovních praktikách hovoří P. Marek Blaza SJ 

v rozhovoru s Aleksandrou Posieležnou. 

 

Co je to modlitba? 

Je to nejprostší způsob rozmluvy s Bohem. Blízké a důvěrné setkání s Ním. 

Tak jako s druhým člověkem. Problémem je, jestli tento kontakt má být 

formální nebo neformální. Jsou potřeba oba způsoby. Modlitbou nejvíce 

formální je liturgie sloužená v kostele. Je stanoveno, jak má tato modlitba 

probíhat. Je třeba podotknout, že jsou lidé, kteří se neradi účastní mše sv., na 

které je více dětí, protože je rušno, jiným nesedí kněz nebo varhaník. Je to 

neporozumění, protože liturgie je určitým křížem. Není to jen vertikální 

rozměr, ve smyslu, že jsem jen já a Bůh, ale také horizontální, to znamená, že 

jsem ve společenství církve. Tak je daná mše svatá a je potřeba ji takto 

přijmout. Naproti tomu, nejvíce neformální jemodlitba osobní. Říkáme, že 

Bůh je Pánem, ale také Otcem a Přítelem. Takové tituly svědčí o jisté blízkosti 

a důvěrnosti. Ale tak jako otce nebo přítele ctíme a měli bychom si ho vážit, 



tak máme přistupovat i k Bohu – s úctou. I když si s někým tykám a jsem 

s ním v důvěrném vztahu, tak to neznamená, že si mohu dovolit všechno. 

Pro věřícího člověka je modlitba jako dýchání vzduchu. Pamatuji si, jak jsme 
kdysi s jedním z mých spolubratrů diskutovali na téma modlitby breviáře. 

Nejde o to, jestli kněz svou povinnost modlit se breviář splní nebo ne, 

problémem je, jestli se modlí nebo modlitbu odříkává. Protože je možné 

odříkávat breviář a nemodlit se.  

Jeden z mých představených mi řekl, že když nemám čas, abych někomu 

zavolal, tak abych mu alespoň napsal SMSku. Je to podobné i ve vztahu 

k Bohu. Jestliže je pro mě někdo důležitý, ale nemohu mu právě teď zavolat, 

alespoň tedy napíšu, že jsem zaneprázdněný, že zavolám později. 

 Co tedy máme dělat, když se nám zdá, že Boha neslyšíme a máme pocit, že 

naše modlitba je pouze monologem z naší strany? 

To je spojeno s problémem, kterým je jen odříkávání mnoha slov 

v modlitbě.Někdo může být spokojený, že se pomodlí korunku i růženec i 

litanie. To pak ani neočekává odpověď. Je to tak, jako bychom poslali mail a 

vůbec nečekali, že někdo odepíše. V modlitbě je tedy velmi důležité mlčení. 

Abychom dali Pánu Bohu šanci k tomu, aby promluvil. Nemusí se to stát 

slovy. Nejsou potřeba soukromá zjevení. On mluví skrze lidi, události, skrze 

to, co se děje kolem mě. K tomu ale potřebujeme schopnost vnímání. Pokud 

jsem věřícím člověkem a důvěřuji Bohu, tak postřehnu, že se nějaká událost 

stala právě v určitý den, slova vypovězená druhým člověkem jsou pro mě 

odpovědí na otázky, které mě v tomto okamžiku trápí. Je to obtížnější. Zavalit 

Pána Boha modlitbami, zvláště modlitbami prosby,je jednoduché. Občas tyto 

prosby připomínají soupis úkolů nebo rozpis toho, co se má koupit. To není 

křesťanské pojetí modlitby. Pán Bůh ví, co potřebujeme. A jestliže by to, o co 

prosíme, bylo překážkou pro náš duchovní život, On to nesplní. Často se to 

lidem nelíbí, raději by Boha podřídili svým plánům. 

 

Je třeba změnit přístup k modlitbě z „prosím, dej mi“ na „Ježíši, důvěřuji 

Ti“ 

A „buď vůle Tvá“. Jsou ještě i jiné způsoby modlitby: odprošení, kdy Boha 

prosíme o odpuštění našich hříchů, například na začátku mše svaté, je také 

modlitba díkůvzdání. Stojí za to si připomenout scénu s malomocnými. 

Z deseti uzdravených se jen jeden vrátil, aby poděkoval. A ještě to byl 

Samaritán. A ostatní si mysleli, že na uzdravení měli nárok. Že to bylo 

samozřejmé. Je ještě modlitba chvály, velebení – modlitba nezištná, protože 

velebím Boha, že existuje a že nás miluje. Každý způsob modlitby je potřeba. 



Máme se snažit o formu modlitby, která nám nesedí? Existuje nebezpečí 

v postoji: „Je mi fajn, tak se modlím.“, „ a tamta modlitba je zastaralá, tak ji 

nepraktikuji“. 

Idealizování jednoho způsobu modlitby nikam nevede. Je to jako v hovoru. 

Musím v každém hovoru prosit, chválit, prosit o odpuštění? To přece záleží na 

okolnostech…  

Hovor s druhým člověkem, stejně jako modlitba, mají být upřímné. Už delší 

dobu odkrývám, že svatost není perfekcionismus, ale autentičnost. Když Petr 

zaplakal, protože zradil Pána Ježíše, bylo to autentické: zpozoroval, co udělal 

a pak se setkal s Ježíšem. Určitě to nebylo příjemné – Petr nevěděl, co mu 

Ježíš řekne,ale nehrál si na někoho jiného. V modlitbě jde o pravdivost. Když 

lidé říkají, že v nich kypí výčitky vůči Pánu Bohu, ujišťuji je, že to není hřích. 

To jsou emoce. A ty jsou dobré. Neměli bychom předstírat, že je to jinak, ale 

je potřeba všechno to Bohu říci. Když hovořím s přítelem, nelžu a nehraju si 

před ním na někoho, kým nejsem. 

Jak zvolit nejpříhodnější formu modlitby? Je vůbec něco takového?   

Forma modlitby záleží na tom, čím právě teď žijeme. Každý má také svou 

oblíbenou formu, a je to dobře, protože není dobré nutit někoho k takové 

formě, která mu nesedí. Ale je důležité, abychom nekritizovali zbožnost 

jiných. Jestli je modlitba upřímná, stojí za to ji praktikovat. 

A co dělat, když i přes naši ochotu modlitba přestává být vřelá, stává se 

rutinou a povinností? 

Takové okamžiky přijdou na každého. Protože v duchovním životě máme čas 

potěšení a trápení. Útěcha je tehdy, kdy má člověk spontánně chuť se modlit. 

Pak přicházejí chvíle duchovní ochablosti, vyprahlosti, zármutku. Ale tento 

stav je pomíjející. Tehdy je i přesto potřeba v modlitbě vytrvat. Ve vztazích 

s ostatními lidmi je to podobné. I manželé jsou si někdy blíž a někdy dál. To 

neznamená, že láska vyprchala. Modlitba také nemusí být vždycky vřelá. 
Když někdo říká, že nikdy neměl krizi víry, je to podezřelé. Je to pýcha. Pád 

takového člověka může být veliký. Víra je dar od Pána Boha, je milostí, stejně 

jako modlitba.Krize je příležitostí k tomu, abychom dozrávali. Někdy je 

potřeba zpomalit, abychom se pak rozeběhli. 

Jak pracovat na tom, aby nás pravidelná modlitba rozněcovala? 

Pravidelnost samozřejmě velmi pomáhá, protože když se nám nechce modlit, 

ale máme návyk, tak v modlitbě vytrváme. Ale to nezafunguje u osob, které 

nemají ve svém životě řád. Někteří lidé mají všechno dobře zorganizováno, 

jiní jsou chaotičtí. Každý máme jiné založení. Kéž ten, kdo je méně svázán 



pravidly a modlí se nepravidelně, ale hluboce, kéž posílá Bohu SMSky. Starší 

název je „střelná modlitba“. Každý křesťan, který zná sebe a svůj charakter, by 

podle toho měl zvolit způsob modlitby. 

Občas mám sama výčitky svědomí, že mi některý způsob modlitby nesedí. 

Kdysi se mi velmi líbila charismatická modlitba a teď již méně. 

Stává se, že nás Pán Bůh chce vychovat a bere nám povznášející pocit 

z modlitby. Zvlášť v charismatické modlitbě je možné padnout do pasti 

hledání extází, dojmu, že modlitba vždycky musí být příjemná. Život ale 

takový není. Není jen „hosana“ a „aleluja“. V životě jsou také Velké pátky, 

nejen jednou v roce. Jsou přece lidé, pro které většina života je námahou. 

Může to být tělesné utrpení, válka, mohou být svědkem nějaké pohromy. 

Neměli bychom v modlitbě hledat povznášející pocity, nejde o to, aby 

modlitba byla příjemná. Nemusíme se bát roztržitosti, ta bude přítomna 

vždycky. Je třeba přijmout situaci, ve které se zrovna nalézám. 

Již nežijící Anthony de Mello SJ vedl před mnoha lety exercicie pro členy 

Generální kurie Tovaryšstva Ježíšova. Úvod do meditace dával v místnosti, ve 

které byl hluk. Někdo nabídl, že by se mohli přestěhovat na tišší místo. A otec 

de Mello řekl, že právě zde je třeba se modlit i navzdory hluku a nehledat 

místo, kde by byl svatý klid. Ideální místo můžeme hledat do konce života, a 

přesto ho nikdy nenajdeme. Stává se však i to, že jsme tak zvyklí na hluk, že 

se špatně cítíme v tichu. Stojí za to, abychom při modlitbě dovedli překonávat 

schémata a své návyky. 

Jaký smysl mají modlitby typu novény, růžence, litanie, které se na první 

pohled zdají odříkáváním formulek? 

Stojí za to je ochutnávat. Ony jsou jako všední obyčejná strava, nic 

výjimečného. Chléb jíme přece denně, naše každodenní menu není moc pestré. 

Je třeba učit se oceňovat prostotu, nikoliv vyhledávat speciality. Tak často se 

modlím Otče náš, a přesto pro sebe vždycky v této modlitbě odkrýváme něco 

důležitého. 

V modlitbě Zdrávas Maria stačí změnit důraz na jiné slovo ve větě, a tím 

způsobem dát důraz na něco jiného, než v předešlém odříkávání té samé 

modlitby. Je to to samé a není to to samé. 

Zdá se, že při monotónní modlitbě jsme netrpěliví, protože žijeme ve světě, 

který neustále hledá novoty, a rychle jsme znudění. Odhazujeme něco, co je 

uzavřenou formulkou, protože se nám zdá, že to k ničemu nevede, že je to 

ztráta času. Že je možné udělat něco, co nás více rozvíjí. Je to klouzání po 

povrchu, protože když člověk stále znovu hledá nové impulzy a zážitky, pak 

nikdy do ničeho nepůjde do hloubky. Je třeba se zastavit. Proč lidé jezdí na 

rekolekce? V jistém okamžiku člověk přemýšlí, jestli to, co dělá, a svět, který 



vytváří, má smysl. Jsou to existenční otázky, ale je třeba se pozastavit, 

abychom na ně odpověděli. Slovo rekolekce pochází od slova rekolligere, tzn. 

znovu sbírat. Člověk potřebuje čas, aby znovu sebral to, co se mu v životě 
rozsypalo. 

Podle časopisu Szum z Nieba č. 142/2017  

 

 

 

 

Z KANCELÁŘE 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18 

Letos se na náboženství přihlásilo celkem 22 dětí. 

Výuka bude probíhat opět na faře v Železném Brodě. 

Začínáme 2. 10. 2017 

pondělí  15:00 – 16:00 - 7 dětí 

středa   14:00 – 15:00  - 6 dětí 

 15:00 – 16:00 - 5 dětí 

pátek 14:15 – 16:15 - 4 děti 

Lenka  

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

O NAŠEM INDICKÉM STUDENTU BOHOSLOVÍ – 

ROSARIOVI 

Naše farnost skrze „Adopci na dálku“ České charity společně sponzoruje 

studia Rosaria Manga Raju, který by se rád stal knězem. Obdrželi jsme roční 

zprávu ze Semináře sv. Josefa v Jeppu o jeho dobrém zdraví, velmi dobrém 

prospěchu a situaci v jeho rodině. Tuto zprávu spolu s přiloženou fotografií si 

můžete prohlédnout na nástěnce v kostele.  

Lenka 

 



UPOZORŇUJEME 

INFORMACE K ŘÍJNOVÝM MODLITBÁM 

RŮŽENCE V PŘÍRODĚ 

Každé pondělí, to je 2., 9., 16., 23. a 30. 10. 2017 se sejdeme v 17:00 hodin u 

sochy sv. Josefa na farní zahradě v Železném Brodě, kde se pomodlíme. 

V případě deště budeme na faře. 

Potěší nás nové tváře, přijďte. 

V. Petružálková 

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ  

Blíží se měsíc listopad a s ním i modlitby za zemřelé. Aršíky budou v polovině 

října možno vyzvednout na faře nebo v kostele. 

P. Jan 

 

PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea: 

Kamil Jelínek 70 let 

Jáchym Pospíšil 

Jana Vrbinjaková 

Kamila Slavíková 40 let 

Halina Štréglová 

Jaroslaw Borucki 

Jindřich Stehr 

Tomáš Šilhán 50 let 

Vladimíra Petružálková 70 let 

Josef Baczmanski 

Jana Uhlířová 

Tereza Jelínková 

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

 

NENECHTE SI UJÍT 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ NA SVÁTEK PANNY 

MARIE RŮŽENCOVÉ 

V sobotu 7. 10. 2017 ve 14:00 hodin se budeme modlit růženec před 



vystavenou Nejsvětější Svátostí v kostele sv. Jakuba v Železném Brodě. Bude 

to na úmysly Apoštolátu modlitby, za naši farnost, za rodiny, za víru, 

naději a lásku pro ty, kteří ji nemají a pro ty, kteří ji ztratili. 

Modlitba všech čtyřech růženců potrvá přibližně hodinu a půl. 

P. Jan 

 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na první přednášku zimního semestru. 

Pozvání k přednášce přijal  

prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. z Teologické fakulty Jihočeské 

univerzity. 

Zvolili jsme téma velmi aktuální: 

Martin Luther  

u příležitosti 500. výročí německé reformace 

středa 25. října 2017 v 18:15 - aula sklářské školy - Železný Brod 

Jaroslav Vokoun (nar. 1956) vystudoval germanistiku a rusistiku na FF UK 

(1975-1980) a evangelickou teologii na ETF UK (1993-2001). Doktorát v 

oboru systematická teologie získal na TF JU (2003). V roce 2007 se 

habilitoval na ETF UK. Od roku 2010 je v čele Ekumenického institutu 

Edmunda Schlinka, centra ekumenické teologie při TF JU v Českých 

Budějovicích. Pamětníci možná znají obsahově zajímavé Ekumenicko 

liturgické sborníky, které Jaroslav Vokoun v 90. letech vydával v rámci 

Ekumenicko-liturgického institutu Edmunda Schlinka. 

V Českobratrské církvi evangelické po krátkém působení v Chomutově (1984-

1986) nastoupil v roce 1986 v Domažlicích, kde působil zprvu jako diákon, od 

roku 1994 jako vikář a od roku 1997 jako farář (až do roku 2007).  

Více než jeho vlastní bohatá knižní produkce (např. Dynamika křesťanské 

tradice /2013/, Sondy do současné luterské teologie /2012/, Číst bibli zase jako 



Bibli /2011/, Naslouchat teoložkám /2010/, Postkritický proud v současné 

angloamerické teologii /2009/ atd.), je jeho velmi záslužná činnost 

překladatelská, díky které jsou mnohé kvalitní německé teologické práce k 

dispozici v češtině.  Např. kniha Otto Hermanna Pesche Cesty k Lutherovi 

/1999/, dva svazky Ekumenického katechismu Heinze Schütteho /1999 a 

2003/, Ekumenickou teologii od Petera Neunera /2001/, několik svazků v řadě 

Malých stuttgartských komentářů (včetně toho jednoznačně nejrozsáhlejšího 

/490 s./ k listu Římanům od Michaela Theobalda /2002/). 

V neposlední řadě byl Jaroslav Vokoun v letech 1993–1996 druhým 

šéfredaktorem časopisu Getsemany. 

Těšíme se na obohacující večer a setkání s Vámi a s panem profesorem. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

PODZIMNÍ VÍKENDOVKA PRO DĚTI  

Těšíme se na podzimní výjezd do Bozkova. Opět doufám, že tamní fara odolá 

nájezdu našich dětí a prožijeme společně krásný víkend 3. – 5. listopadu 2017. 

Zájemcům, kteří se mi přihlásí, pošlu nebo předám přihlášku. 

Lenka  

 

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: Práva dělníků a nezaměstnaných 



Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným 

aby se dala možnost přispět k budování společného dobra. 

Národní: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou 

sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi 

silných (EG, č. 288). 

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

veršem 

1.10. 

ne 

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí 
vás do Božího království…“ 

2.10. 

Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě 
chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a 
poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí 
vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže však budeš 
poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co mluvím, budu nepřítelem 
tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Proto můj anděl 
půjde před tebou.“  

3.10. 

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. 

4.10. 

„Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 

5.10. 

Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať 
vyšle dělníky na svou žeň. 

6.10. 

Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, 
zprosť nás hříchů pro své jméno! 

7.10. 

Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle 
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. 

8.10. 

ne 

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v 
modlitbě a prosbě s děkováním. 

9.10. 

„A kdo je můj bližní?“ - „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš 
mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ 

10.10. 

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

11.10. 

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

12.10. 

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 
otevřeno. 

13.10. 

Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? 
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14.10. 

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ 

15.10. 

ne 

V ten čas se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás 
vysvobodí; on je Hospodin, jásejme a radujme se z jeho spásy.“ 

16.10. 

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

17.10. 

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

18.10. 

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

19.10. 

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, 
Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. 

20.10. 

Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít 
a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! 

21.10. 

Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. 
Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude. 

22.10. 

ne 

Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. 

23.10. 

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

24.10. 

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Blaze těm služebníkům, které 
pán, až přijde, zastihne bdící. 

25.10. 

Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle 
jeho vůle jednat, bude velmi bit. 

26.10. 

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. 

27.10. 

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. 

28.10. 

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. 

29.10. 

ne 

‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a 
celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu 
podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 

30.10. 

Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí 
Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. 

31.10. 

Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – „nechtě, ale pro toho, který 
je poddal“. Trvá však naděje,- Ale doufáme-li v to, co nevidíme, 
trpělivě to očekáváme. 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=14&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=15&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=16&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=17&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=10&r=2017


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 

18.10. Svátek sv. Lukáše 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny budou každou středu kromě 25. 10. – místo toho bude ve 

čtvrtek 26. 10. 

7. 10. 14:00 Modlitba růžence před vystavenou Nejsv. 

Svátostí v kostele sv. Jakuba v Žel. Brodě 

10. 10. /úterý/  Mše sv. nebude 

12. 10.  18:00 Mše sv. za ochranu lidského života od 

početí až do přirozené smrti – Žel. Brod  

22. 10. /neděle/  Sbírka na misie  

25. 10. 18:15 Přednáška ČKA v aule sklářské školy 

29. 10. /neděle/  Výročí posvěcení kostela ve všech 

kostelích spravovaných ze Žel. Brodu 

 



Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, 

která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka: 

"Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?" 
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: "Dvacet liber." 

"Není to trochu moc?" 

"Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil 

Kristus pěšky!" 

Turista se usměje a řekne: "Není divu, při těch cenách!" 

 

Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé 

dítě?" 

Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v 

zrcadle, jak jsem hezká." 

Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční 

vada!" 

 

 



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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