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EDITORIAL 

Měsíc říjen je zasvěcen růžencové modlitbě, do níž můžeme letos vložit 

modlitby za naše rodiny. Každá doba s sebou přináší dobré i špatné věci. 

K tomu, aby převažovaly ty dobré, potřebujeme Boží pomoc. Bez ní to nejde. 

K dobrému fungování rodiny ale nestačí samotná modlitba. Potřebujeme také 

poznávat zkušenosti druhých a po zvážení při modlitbě je třeba ve svém životě 

použít. Proto jeden z článků mluví o několika nápadech, jak se v rodinách 

s dětmi dá zacházet s hraním počítačových her. 

P. Jan 

 

   

PASTORACE 

Přečetl jsem si na internetu článek, který může, ale nemusí, pomoci 

některým rodičům v přístupu k dnešním vymoženostem, které s sebou přináší 

technika. Ne všechno musí být zlé a nebezpečné, ale ke všemu je třeba 

používat rozum a především lásku. Proto jsem se rozhodl tento článek přeložit 

a zařadit do Jakuba. Je již několik let starý, vývoj od té doby ještě postoupil, 

ale přesto rady v něm obsažené mohou být i dnes inspirativní. 

P. Jan  

 

 

JAK ODTRHNOUT SVÉ DÍTĚ OD POČÍTAČE - PĚT ZÁSAD 

Lidia Góralevicz – matka čtyř dětí, text v polštině na blogu „RETROMATKA“ 

Rodiče mi pokládají otázky, jestli mým klukům dávám časové limity, jak 

dlouho mohou hrát počítačové hry. – „Hodinu denně? Nebo třeba dvě každý 

druhý den?“ 



Je pro mne těžké odpovědět, protože moje děti hrají doslova tolik, kolik chtějí! 

Ale při dodržování 5ti zásad. 

Hrát, hrát a hrát… Slunce svítí, je pěkné počasí a on hraje. To jsou kolo, míč i 

kolečkové brusle stále ještě zaprášené po dlouhém zimním spánku? Nelze ho 

odtrhnout! Náctiletý, který ještě minulé prázdniny chtěl denně celý měsíc 

odnášet smetí, aby dostal vysněné kolečkové brusle, si dnes už ani 

nepamatuje, jakou mají barvu. Když ho poprosíme o společnou procházku, má 

tak zkřivený obličej, jakoby na něj někdo mluvil ve svahilštině. Problém je 

v tom, že tomu, čeho musí teď nutně dosáhnout, tomu vy nebudete asi ani 

rozumět. To je rodinná babylónská věž.    

Jak porozumět a navázat kontakt. 

Zkoušela jsem se zajímat o to, co děti hrají. Ne jen tak zběžně. Naučila jsem 

se jména všech Angry Birdsů. Spolu s těmi třemi modrými. Zkoušela jsem 

svoje síly ve střílení, ale každou chvíli jsem slyšela: „Mami, dej mi to, já ti to 

udělám. Dřív z tebe bude babička, než postoupíš na vyšší level.“ Protože moje 

časy strávené na  jedné úrovni hry začaly být rekordní, chtěla jsem to zkusit 

pomocí svého intelektu. Jenomže když už jsem se něco dobře naučila a 

dovedla i uprostřed noci rozpoznat hrdiny této hry, tak se v novém ročním 

období hra  změnila, takže jsem tomu opět nerozuměla. 

Potom jsem zkoušela zavádět ty nešťastné časové limity. Dovolila jsem hrát 

jednu hodinu. Ale hned se ukázalo, že hodina je příliš málo, protože 

minimálně půl hodiny trvalo zorientování se ve hře – kde a čí vojska se na 

mapě starobylé Evropy nacházejí, potom bylo potřeba vojska přeskupit a ještě 

s tím něco udělat. Přesně v 59. minutě začínala bitva. „Mami, to je teda 

fiasko!“, poznamenali moji milovaní synáčkové.  

 

 

 

 



Fiasko, přiznávám.  

 

Pamatuji si hodiny čekání, než jeden z prvních počítačů jménem Atari načetl 

z nosiče melodii, která mi dodnes zní v uších. Po hodině více či méně 

napjatého čekání konečně bylo možné začít hrát. Měla jsem ráda hru o letadle 

ničícím mrakodrapy. Tyto mrakodrapy byly postupem hry stále větší a větší. 

Jak jsem zaváhala, tak mé letadlo narazilo do mrakodrapu a byl „Game over“ 

/konec hry/. Ach ty emoce! Po hodině čekání na načtení hry, půlhodinovém 

stání ve frontě, protože přede mnou na hru čekalo ještě 7 bratranců a sestřenic, 

jsem konečně usedla s hořícími tvářemi k počítači… Položila jsem tři prsty na 

tlačítka klávesnice. Jeden pro směr vpravo, druhý vlevo /v této hře byla tato 

tlačítka zbytečná/ a třetí, který spouštěl bombu dolů, pak jsem stiskla Play, 

zadržela dech, ruce se zpotily, letadélko nastartovalo…letělo, letělo…jedna 

bomba, druhá, třetí…mrakodrapy rostly, čtvrtá bomba…buch! Neúspěch! – 

Game over. Právě v tomto okamžiku jsem cítila, jak mi někdo klepal po 

rameni, abych rychleji opustila místo, protože za mnou bylo dalších 5 dětí, 

které se třesou v emocích očekávání. To byly časy…  

 

Konec vzpomínek 

Uvedla jsem zde své vzpomínky proto, abyste pochopili, že dávání časových 

limitů není to nejlepší. Je to jakoby vám někdo v kině stopnul film, rozsvítil 

světla 15 minut před koncem představení a zakřičel „Konec! Právě minula 

hodina sledování.“ Vím jaké je to drama. Prožila jsem to na vlastní kůži. 

V kině vypli proud. Dodnes si pamatuji, jak se jmenovala ta pohádka, co 

dávali, a vřískot mého nejstaršího syna, který po obsluze kina žádal vrácení 

vstupného. A oprávněně. Vyžadoval to tak úpěnlivě, že nakonec paní biletářka 

uznala argumenty pětiletého chlapce, šla za vedoucím a přinesla dobrou 

zprávu, že pohádka dobře dopadla. 

 

 

 



Když nedávat časové limity, tak jak na to? 

 

Vymyslela jsem jiný plán, který se už několik let osvědčuje. Ukázalo se, že na 

retromatku jsem v některých otázkách překvapivě pokroková. Sama jsem 

překvapená. 

 

Zrušila jsem veškeré časové limity. 

Mohou hrát na konzoli nebo na počítači jak dlouho chtějí. Až do bolení prstů 

od tlačítek. Samozřejmě, jak to bývá také při každé slevové akci 

v supermarketu, je nutno splnit několik zásad. V naší rodině je těch zásad jen 

pět. 

 

1. zásada 

Nehraje se ve všední dny. Konec, tečka. 

Zásada jednoduchá a nezpochybnitelná. Všední dny trvají od pondělí do pátku, 

víceméně do 18. hodiny. Samozřejmě, pokud je některý den pracovní volno, 

tak mohou hrát. Když ale přijde návštěva, platí zásada č. 3, ale o tom za chvíli. 

 

2. zásada 

Nejprve povinnosti, pak hraní. Vím, to jsem ošklivá baba. Tak si ale myslím, 

že se jim to bude v dospělosti hodit. Například v sobotu než jeden vyluxuje, 

druhý umyje podlahu, uklidí si na polici, trocha času uplyne. A ještě je přece 

potřeba udělat si úkoly na pondělí.  

 

3. zásada 

Nelze hrát, když je návštěva. 

Je to jakoby volný den, ale návštěva přece nepřijde proto, aby se nám koukala 

na záda, když hrajeme. Jednou jedinou výjimkou v tomto pravidle je návštěva 

kamarádů, se kterými budou hrát společně. 

 

4. zásada 

Nehraje se v době výletu. 



Chápu, že jsou osoby, kterým to nejde do hlavy, ale na výlety nebereme 

smartphony, laptopy, game boye ani jiné elektronické hry. V zavazadlech ale 

nechybí karty ani deskové hry. Rodinný výlet je časem pro rodinu. Je přece 

tolik jiných dnů, kdy je možné hrát. 

 

5. zásada 

Domluv se se sourozenci. 

Když už je syn v tom časovém okénku, kdy může hrát bez časového limitu, 

zbývá mu poslední věc – domluvit se s bratrem. Bratři jsou dva a v pozadí 

roste sestra. To trochu tuto věc ztěžuje. Sami si musí dohodnout, kdo a kdy 

bude hrát, podle toho, jak mají rozvrženy jiné své zájmy. Nevím, jak to dělají, 

ale vždycky se domluví. Možná proto, že když hlasitost jejich dohadů 

překročila únosnou úroveň, počítač jsem odebírala. Dnes již se dohodnou 

v jednom krátkém okamžiku. 

 

Abych si účinnost těchto pěti zásad ověřila, spočítala jsem délku doby, kterou 

strávili chlapci minulý víkend na elektronických hrách. Mám dojem, že to 

nebyla ani hodina na osobu. 

 

Výhody počítačových her 

Moji drazí, neomezujte náctiletým přístup k atrakcím, které přináší 21. století. 

Odborníci ujišťují, že kromě nebezpečí skýtají počítačové hry také nějaké 

výhody – vylepšení schopnosti koncentrace, cvičení postřehu, logického 

myšlení a podobně. 

Přínos? Upevněte zásady a potom nechte hrát!  

 

 

Z KANCELÁŘE 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19 

Budeme se opět scházet na faře v Železném Brodě. 

Začínáme v pondělí 1. října 2018. 

pondělí  15:00 – 16:00 

středa   14:30 – 15:30   



Pro děti, pro které se nepodařilo najít v týdenním rozvrhu společnou hodinu na 

nábožko,  jsme se s P. Janem dohodli, že budeme svolávat cca dvouhodinová 

sobotní setkání jednou za měsíc. První setkání bude v sobotu 27. 10. od 10:00 
hodin na faře v Železném Brodě.    

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

O NAŠEM  INDICKÉM  BOHOSLOVCI – 

ROSARIOVI  MANGA  RAJU 

Obdrželi jsme roční zprávu ze Semináře sv. Josefa v Jeppu o studiu, zdraví a 

situaci v rodině studenta bohosloví Rosaria. Tuto zprávu spolu s přiloženou 

fotografií si budete moci prohlédnout na nástěnce v kostele.  

Lenka 

 

PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea: 

 

Kamil Jelínek  

Jáchym Pospíšil 

Vladimír Matouš 

Jana Vrbinjaková 

Kamila Slavíková  

Halina Štréglová 

 

Jaroslaw Borucki 

Tomáš Šilhán  

Vladimíra Petružálková  

Josef Baczmanski 

Jana Uhlířová 

Tereza Maryšková 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

 

 



NENECHTE SI UJÍT 

MODLITBY RŮŽENCE V PŘÍRODĚ 

Letošní říjen má pět pondělí. Mnozí jsme si už zvykli na modlitby růžence 

v přírodě. Všem nám ale síly ubývají, hlásí se podzim, po okolí chodit letos 

nebudeme. Růženec se budeme modlit každé pondělí u sochy sv. Josefa na 

farní zahradě v Brodě. Za deště pak na faře. 1., 8., 15., 22., 29.října 2018 se 

sejdeme v 17 hodin. Věřím, že i mimobrodští farníci v tuto dobu na nás budou 

myslet v modlitbě. 

 Panno Maria Růžencová, oroduj za nás.  V. Petružálková 

 

  

FÓRUM 

O ŽIVÉM RŮŽENCI 

Bylo mně 12 let, když k nám na část prázdnin přijela naše sestřenice Hana. 

Ona v té době studovala medicínu v Brně. Prázdniny s ní byly moc hezké. 

Každý večer se modlila desátek růžence a říkala, že se spolu se studentkami 

modlí živý růženec. Také jsem si přála modlit se živý růženec. Moje přání se 

splnilo po mnoha letech. 

 

V Katolickém týdeníku jsem si přečetla článek o zakladatelce živého růžence. 

Zakladatelkou byla mladá, půvabná dívka Pavlína Jaricotová. Narodila se ve 

Francii roku 1799. Pocházela ze zámožné rodiny. Při návštěvě u sestry poznala 

těžký život mladých, zaměstnaných žen. Pochopila, že ony se nemohou denně 

modlit celý růženec. Vytvořila skupinky po 15 členkách. Když se každá z nich 

pomodlila jeden desátek růžence, spolu se pomodlily růžence se všemi 15 

tajemstvími. Její myšlenka se rychle rozšířila nejen po Francii, ale i do dalších 

zemí. Organizace živého růžence byla přidružena k dominikánskému řádu. 



Pavlína si přála, aby živý růženec se stal také záležitostí mládeže a přibližoval 

mladé ke Kristu. 

Milí mladí, co vy na to? Založíte si také skupinku živého růžence nebo se 

přidáte k nám, kteří se už živý růženec modlíme.  

Maryšková M.    

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

V sobotu 22. září jsme se vrátili z tradičního týdenního ozdravného pobytu 

v Mariánských Lázních. Celý týden bylo modré nebíčko se sluníčkem a hezky 

teplo. Ani vítr nefoukal a my měli v kufrech teplé oblečení. Zážitků mám moc 

a o tom, co jsme všechno prožili a viděli, vám napíšu v příštím čísle Jakuba. 

Mamka říká, že nás má Pán Bůh rád. 

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! 

Evangelizační: Poslání zasvěcených osob 

– aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku 

chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo. 

 

Národní:  

– za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat 

(srv. Žl 23/22/). 

 

 

 

  

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.10.  Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo 

přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší 

mezi všemi vámi, ten je veliký. 

2.10. Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, 

nevejdete do království nebeského.  

3.10. Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, 

abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, 

ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království 

Boží.“  

4.10. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.  

5.10. Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo 

odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.  

6.10. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=10&r=2017


než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl 

zjevit.  

7.10. 

ne 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho 

cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a 

dobře.  

8.10.  Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou 

lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého...  

9.10. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla 

sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho 

slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila.  

10.10. Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď 

tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A 

odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo 

se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení.  

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

vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, 

nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.  

12.10. Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou 

neshromažďuje, rozptyluje.  

13.10. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.  

14.10. 

ne 

Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: 

Bůh. Znáš přikázání: 'Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, 

nevydáš křivé svě-dectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i 

matku!' 

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

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=10&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=10&r=2017
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


tomuto pokolení.  

16.10. Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je 

plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil 

zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co 

je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté.  

17.10. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a 

sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 

 

18.10. 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. Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z 

nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě 

jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho 

vrabců.  

20.10. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn 

člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi 

zapře, bude zapřen před Božími anděly.  

21.10. 

ne 

Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s 

námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem 

možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. 

22.10.  Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi 

nashromáždil?  

23.10. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří 
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čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned 

otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.  

24.10. Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil 

by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn 

člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.  

25.10. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: 

tři proti dvěma a dva proti třem; budou rozděleni otec proti 

synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, 

tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.  

26.10. 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. Pravím ti, že 

odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.  

27.10. …myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a 

zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé 

Jeruzaléma? 

Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni 

právě tak zahynete.“ 

 

28.10. 

ne 

Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.  

29.10.  Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla 

úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš 

spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a 

vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.  

30.10. Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je 
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jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, 

je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.  

31.10. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit 

navěky a navždy. 

 

 

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 

18. 10. Svátek sv. Lukáše 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu.  

7. 10. /neděle/ 18:00 

 

17:00 

Generace Gospel Choir – benefiční 

koncert v kostele sv. Jakuba v Žel. Brodě 

Setkání rodin a manž. párů na faře v Žel. 

Brodě 

11. 10. 16:00 Mše sv. v Držkově za ochranu lids. života 

od početí do přirozené smrti  

21. 10. /neděle/  Sbírka na misie 

27. 10. 10:00 Setkání dětí na faře v Žel. Brodě 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=10&r=2017


 

MOJE SETKÁNÍ  

František Fanyn Krša  

Mne PODZIM neoklame. Poznám jeho příchod koncem léta naprosto 

bezpečně ještě dříve, než prvně pozdraví. Ne pro jeho moudrost a 

zralost, ani ne pro jeho barvy a šerosvit starých vlámských mistrů jej 

miluji, ale pro jeho stesk, že po několika měsících skončí něco 

nevýslovně krásného. Ovšem, v krutou zimu nevěřím, protože věřím 

v evangelium radostné zvěsti a ta se právě u prahu zimy v jesličkách 

narodí.  

… 

Odevšad jej vyhánějí, na polích a zahradách spílají mu. Já ale u něj 

kolem poledne spatřil na návštěvě roj bělásků a včely si u něj dveře od 

samého rána podávaly. Musí mít v sobě hodně krásného, když má tolik 

přátel, BODLÁK. 

… 

Nic si neulehčuje, všechno dělá na doraz doopravdy. I to bodnutí míní 

VČELA smrtelně vážně. 

Převzato z Revue pro literaturu, umění a život AKORD, únor 

2002 

  



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 MONETA 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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