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EDITORIAL 

Milí farníci 

Vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce, což neznamená, že by to bylo méně 

důležité období v našem životě. Zrovna v půlce měsíce opět vstupujeme 

popeleční středou do postní doby. Ten čas může být přínosem pro zhodnocení 

a zdokonalení našeho života. Můžeme ten čas také promarnit. To znamená 

myslet jen na sebe. Proto všechno, co budeme konat pro sebe, dělejme 

s ohledem na druhé. To, co si odřekneme, můžeme věnovat jiným. A to, co 

uděláme navíc, ať také prospívá druhým. Chceme v letošním roce opravit 

varhany. Musíme na to získat prostředky. Ale také jiní mají svoje starosti. 

Latinské přísloví říká: „Da, dabo vobis.“ – „Dej a bude ti dáno.“ Proto každý 

z nás si může najít svůj způsob, jak něco darovat druhým, aby každý dostal 

něco. Jako farnost bych chtěl podpořit projekt nadace Modrá rybka, o které je 

řeč v oddílu „Pomoc potřebuji“. 

Přeji plodné prožití této doby. 

P. Jan  

PASTORACE 

VRÁTIT ŘÁD 

1. Veliké zkoušky 

Dějiny lidstva začaly velikou zkouškou. Zkoušce byl podroben jak Adam, tak i 

Kristus. První v ráji, druhý na poušti. Zkoušejícím byl v ráji i na poušti zlý 

duch. Také izraelský národ byl na poušti podroben zkoušce. Než dorazil do 

Zaslíbené země, musel tuto velikou zkoušku podstoupit. Pouští prošel také 

prorok Eliáš. Poušť byla také místem přípravy Jana Křtitele, předchůdce Páně. 

První Adam podlehl satanovi, Kristus nad satanem zvítězil. První Adam 

prohrál, druhý „Adam“ – Kristus – zvítězil. První způsobil katastrofu, druhý 

přinesl spásu. 

Život každého z nás je také velikou zkouškou. Náš život je velkým bojem. 

Tento život se zdá být pouští a my jsme poutníky do Zaslíbené země – 

nebeského domova. Cílem této životní zkoušky je nechat se přetvořit podle 

vzoru druhého Adama – Krista, protože jsme zdeformováni. 

 

 



2. Jsme zdeformováni 

Mexický malíř A. D. Siqueiros nám zanechal obraz „Naše časy“. Na tomto 

obrazu je vidět lidskou siluetu s rozmazanou tváří, svalovitými rameny a 
s rozpačitě napřaženými dlaněmi. Tyto vztažené ruce jsou obrovské, jsou 

umístěné v ohnisku pozornosti. Vypadá to, že žebrají o lítost a pomoc. Veliká 

moc a prázdné dlaně – je to symbol dnešního člověka. 

Jsme velcí a silní. Jsme schopni si podmanit přírodu, dobývat planety a nejsme 

schopni ovládnout sebe. Disproporce mezi rozumem a svaly, mezi duchem a 

tělem, mezi Boží a naší vizí štěstí, mezi tím, co konáme a tím, čím jsme. 

Možná, že právě toto je pramenem našich konfliktů a dramat. Jsme 

nespokojeni a důvodem toho je disharmonie mezi tím, kým opravdu jsme a 

kým bychom chtěli být. Naší nejhlubší touhou je nekonečnost, ale bohužel 

hledáme ji v tom, co je konečné a velmi omezené. Místo toho, abychom se 

snažili být „někým“, chceme „mít“ a to nás vede k tomu, že se stáváme 

„ničím“. Důsledkem je znechucení, nespokojenost, honba a přesycení. 

Místo svobody otroctví, místo pokoje vzpoura, místo štěstí tragédie, místo 

nebe peklo již zde na zemi. Protože rozum a vůle jsou ve službě vášní. Protože 

člověk je ve službě satana. Protože byl převrácen řád. 

Biskup Sheen tvrdí, že „nadšené úsilí s jakým dnešní lidé hledají příjemnost, 

je nejlepším důkazem toho, že lidé tuto příjemnost stále nenašli. 

3. Vrátit správný řád 

Pád Adama a Evy způsobil, že dokonalý řád byl narušen, převrácen. Proto je 

v dnešním světě tolik tragédií a dramat. Z toho pádu vyplývá, že stojíme na 

veliké křižovatce. Jak každý z nás, tak lidstvo jako celek. 

První Adam způsobil vyvrácení pořádku, ale druhý Adam  - Kristus ho 

navrátil. Ukázal zákonitosti – Jaký řád a jaké zákonitosti mají „řídit“ tuto 

„křižovatku“, která má jméno člověk. 

První je zákonitost pokroku. 

K tomu jsme byli povoláni Božím příkazem. „Ploďte a množte se a naplňte 

zemi.“ /Gn 1,28/ 

Byli jsme povoláni k dílu zdokonalování světa ve všech oblastech kolem sebe 

a v sobě. „Buďte tedy dokonalí jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ /Mt 5, 48/  

„Hledejte předvším jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude 

přidáno.“ / Mt 6,33/ Toto dílo je veliké, namáhavé a zodpovědné. Ale máme 

pomoc a vzor. Máme Ježíše a jeho milost. 

Druhá je zákonitost harmonie a proporce. 



Vládne všude: v hudbě a umění, v kosmu a mikrokosmu, ve vesmíru i atomu. 

Vládnout musí i v člověku. Kdysi i v nás tato harmonie byla. Byla to 

rovnováha mezi tělem a duší, člověkem a Bohem. Smyslový život byl 
podřízen rozumu a vůli, rozum a vůle Bohu. Pozemský život tak byl 

nasměrován k věčnému. 

Konečně platí i zákonitost oběti a obětování se. 

Bez toho nemůže být ani řeč o zachování těch předešlých zákonitostí. Zvlášť 

v tom stavu, ve kterém se člověk ocitl po prvním hříchu. V životě je třeba si 

stále něco odříkávat. Odříkává si žák nebo student, sochař, umělec i 

hospodyně, vědec i dělník. Odříkají si mnohé příjemnosti, peníze, odpočinek, 

aby získali něco hodnotnějšího. Odříci si musí i katolík mnohé příjemnosti, 

aby se stal „někým“ a nikoliv „něčím“. Aby se stal opravdovým člověkem. 

„Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o 
život pro mne, zachrání jej.“ /Lk 9, 24/ „Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete 

k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.“  

/Řím 8, 13/ 

4. Rozvíjejme své člověčenství 

Je to zvláštní úkol pro postní dobu. Vybízí nás k tomu sv. Petr. „Vždyť i 
Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, aby nás přivedl k Bohu.“  

/1. P 3, 18/ Je pravdou, že na naše člověčenství má vliv dědičnost a prostředí, 

mnohdy cítíme strach a znechucení, když vidíme vady a slabosti, pády a 

hříchy, a přece vedle vad máme i klady. Vedle nedostatků schopnosti, vedle 

špatných sklonů pomoc Boží milosti. „Všechno mohu v Kristu, který mi dává 
sílu.“ /Flp 4, 13/ Vady se mohou stát bodem obratu k lepšímu, nemusí být 

překážkou, ale důvodem k tomu, abychom na sobě začali pracovat. Důkazem 

toho jsou vynálezci, sportovci, umělci a svatí. Je třeba uvěřit Bohu a sobě.  

Postní doba, stejně jako pro Krista 40 dní na poušti, se i pro nás může stát 

životní zkouškou a přeji vám, abyste tuto zkoušku úspěšně absolvovali a 

mohli se pak o velikonocích radovat z úspěšně složené zkoušky, i když to 

třeba nebude na jedničku. 

Přeložil P. Jan 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID VÁNOČNÍ VÝZDOBY  

kostela sv. Jakuba bude v pondělí 12. února 2018 od 14 hodin.  

Potřebujeme silné muže na likvidaci stromků.  



Předem děkuji za každou ruku. 

     V. Petružálková 

EKONOMIKA 

POSTNÍ SBÍRKA 

Postní sbírka bude věnována na podporu činnosti nadace Modrá rybka. 

Pár slov o projektu v Indii 

Modrá Rybka dostavuje školu v indickém Thayongu. S výstavbou započal 

misionář páter Med. Bohužel ji nestihl dostavět, protože ve svých 92 letech 

zemřel. My jsme se rozhodli jeho dílo dokončit. 

V roce 2017 tam byl kolega na kontrole a stav je takovýto: 

Základní škola se rozšířila na 9 tříd a zařadila se do indického školského 

programu. Do školy chodí o 90 dětí více. 

Začali jsme stavět další 4 třídy navazujícího středoškolského studia, aby děti 

mohly studovat v místě a měly možnost dosáhnout zkoušky (obdoba naší 

maturity). 

V současné době jsou postavené 2 třídy a poslali jsme tam dar na vybavení a 

naplnění těchto 2 tříd.  

Co chybí: dostavět ještě 2 třídy a zařadit ji do indického školského systému. 

Cena jedné třídy je 50 000,- Kč. 

Děkujeme za Vaši podporu 

                                  Lucie Lišková - ředitelka NF Modrá Rybka  

UPOZORŇUJEME 

Od letošního roku má naše farnost samostatné webové stránky: 

www.farnostzeleznybrod.cz 

PŘEJEME 

V únoru oslaví svá životní jubilea: 

Eliška Pospíšilová 15 let 

Elzbieta Petrová 

Helena Procházková 

Mirek Lamač 

http://www.farnostzeleznybrod.cz/


Marie Pastorková 60 let 

Zdena Rákosová 

Nataša All Radi 

Marie Pešková 35 let 

Zdislava Bohuslavová 65 let 

Marie Kochánková 

Jáchym Pešek 

Mirka Kostlánová 

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

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český 

ráj: 

Srdečně zveme na přednášku člena naší místní skupiny Doc. 

PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. a následnou besedu s ním na 

téma: 

Nová náboženství a násilí 

ve středu 7. února 2018, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové 

školy sklářské v Železném Brodě. 

Při jeho přednášce před několika lety jsme jej získali jako člena naší místní 

skupiny a po čase virtuálních kontaktů jsme rádi, že mezi nás opět zavítá 

osobně. 

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., (*1963) je religionista zabývající se 

současnými podobami náboženství a novými náboženskými hnutími. 

Zaměřuje se především na současný duchovní život a nová náboženská hnutí, 

je poradce v otázkách náboženství a psychoterapeut a soudní znalec v oboru 

sociální vědy se zaměřením na náboženský extremismus a terorismus z 

hlediska religionistiky (vědy o náboženství), specialista pro znalecké posudky 

v oboru sociální vědy, současných církvích, náboženských společnostech, 

nových náboženských hnutích (takzvaných sektách), jejich možné 

nebezpečnosti; o náboženském vůdcovství, manipulaci, násilí motivovaném 

nábožensky, extrémních projevech náboženského života apod. 



Je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a přednáší i na jiných fakultách téže univerzity. 

Jeho  badatelské zaměření se koncentruje na nová náboženská hnutí, současná 
žitá náboženství, mezináboženský dialog, milenialismus (sektářské očekávání 

apokalyptického zániku nynějšího ,,zlého" věku a světa a očekávání nového, 

spravedlivějšího a dokonalejšího věku a světa obvykle kolem nového 

tisíciletí), náboženství a poradenství, náboženství a psychoterapie. Vyučuje 

předměty Nová náboženská hnutí, Náboženský život v ČR, Náboženství v 

postmoderní společnosti, Religiozita v současné české společnosti, 

Mezináboženské vztahy, Milenialismus. 

Dvacátým rokem je šéfredaktorem populárně odborného religionistického 

časopisu o současné náboženské scéně Dingir. Ve Společnosti pro studium 

sekt a nových náboženských směrů, kterou před více než dvaceti lety pomáhal 

založit, je mluvčím a má na starosti poradenství pro veřejnost a péči o archiv a 

knihovnu. (Vznikla a byla registrována Ministerstvem vnitra roku 1993 jako 

občanské sdružení.) 

Je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě UK a 

šéfredaktorem populárně odborného religionistického časopisu Dingir. 

Těšíme se na obohacující večer a společné setkání v aule Sklářské školy. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

FARNÍ VÝLET 

Pouť k Panně Marii Fatimské do Koclířova  

se uskuteční v sobotu 23. června 2018.  

Navštívíme světový apoštolát Fatimy, Fatimský apoštolát v ČR.  

Program: 

10:00 adorace, 10:30 mše svatá, 11:45 společný oběd, komentovaná prohlídka 

areálu, návštěva cukrárny, možnost prohlídky kostela sv. Filomény. 

Odjezd: v 6, 00 z Malého Náměstí v Železném Brodě 

Návrat: večer, /Koclířov je 5 km od Svitav. 

 Přihlášky co nejdříve přijímá V. Petružálková – mob. 721 026 030.  

V případě malého zájmu – nenaplnění autobusu – se pouť neuskuteční. 

V. Petružálková 



 

OHLÉDNUTÍ 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Uteklo to rychle, po večerech ve společenské místnosti promítal pan řidič 

Novotný fotky z našich výletů od Spolku zdravotně postižených a k tomu hrál 

na kytaru Jeník Martínko a všichni zpívali. Poslední večer jsme byli všichni 

v Modré cukrárně, mamka tam zamluvila místo a dobroty. Já si dala horké 

maliny. V sobotu ráno po snídani nakládáme kufry a jedeme směr Stříbro do 

kláštera Kladruby.  

 

Malá obec o jedenácti stech obyvatelích se pyšní nádhernou památkou, 

bývalým benediktinským klášterem a chrámem. Klášter tu byl založen kolem 

roku 1115 a již o století později patřil mezi nejbohatší v zemi. Kladruby byly 

dokonce povýšeny na město a vysvěcena tu byla románská bazilika, kteréhož 

aktu se zúčastnil dokonce král Václav I. V letech 1721 – 1726 přestavěl chrám 

slavný stavitel G. Santini a oděl jej do hávu barokní gotiky. Impozantní stavba 

je dlouhá 82m a výška kupole dosahuje 68 m. Zakladatel kláštera král 

Vladislav I. Je pohřben před hlavním oltářem. V chrámu se nachází i hrobka 

rodu Windischgratzů. Ti komplex zakoupili po zrušení kláštera v roce 1785 a 

sídlili zde až do konce druhé světové války. Součástí areálu kláštera je také 

velkolepý nový konvent, dílo K. I. Dienzenhofera z let 1733 – 1739 a další 

stavby.  

Po úžasném zážitku v klášteře nás čeká objednaný společný oběd v klášterní 

restauraci. Polévka a buď svíčková, nebo kladrubský talíř, já mám i borůvkové 

pivo.  Taky tady prodávají klášterní likéry. Přes Prahu se vracíme domů. Díky 

panu Novotnému a jeho paní jsme i v autobuse měli kafíčko a jiné 

občerstvení. Zase mám na co vzpomínat. 

      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! 

Všeobecný: „Ne“ korupci 

– aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo 

duchovní moc. 

Národní: – abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco 

velkého, co smíme konat (srv. Žl 1). 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 
daným veršem z Písma svatého 

1.2. 

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr 

má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit 

se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. 

2.2. 

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé 

jméno. 

3.2. 

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se 

provinili proti nám. 

4.2. 

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš 

nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám 

neodpustí vaše přestoupení. 

5.2. 

Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! 

6.2. 

Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do 

moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, 

bude to mít. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=2&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=2&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=2&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=2&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=2&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=2&r=2018


7.2. 

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás 

není. 

8.2. 

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám 
hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 

9.2. 

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, 

že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 

10.2. 

Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak 

zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast 

k potření očí, abys prohlédl. 

11.2. 

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře 

mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 

12.2. 

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám 

chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ 

13.2. 

V tom městě byla žena hříšnice, přišla s alabastrovou nádobkou 

vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu 

je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným 

olejem. 

14.2. 

Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se 

zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl 

mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ 

15.2. 

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze 

všech lidí! 

16.2. 

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel 

na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, 

17.2. 

I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi 

lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, 

Hospodina zástupů.“ 

18.2. 

Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal 

kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých 

rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ 

19.2. 

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I 

řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne! 

20.2. 

Toto praví Hospodin: „Jaké bezpráví na mně našli vaši otcové, že se 

ode mne vzdálili? Chodili za přeludem a přeludem se stali. 

21.2. 

Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království 

bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán 

Židům; mé království však není odtud.“ 

22.2. 

Každou mou ratolest, která nenese ovoce, /Otec/odřezává, a každou, 

která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 

23.2. 

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 
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24.2. 

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám 

odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ 

25.2. 

Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám? 

26.2. 

Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich 

prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘ 

27.2. 

Pro něho jsem všecko ostatní odepsal, abych poznal jej a moc jeho 

vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,… 

28.2. 

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto 

věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. 

 

Svátky a slavnosti v únoru 2018: 
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
3.2. sv. Blažej 
8.2. ct. Mlada 

11.2. Panna Maria Lourdská 
14.2. Popeleční středa 

22.2. svátek Stolce sv. Petra 

 

 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou v úterý 6. 2., v úterý 13. 2., ve středu 21.2. a ve 

středu 28. 2. 

Křížové cesty budou každý pátek v postní době vždy půl hodiny přede 

mší svatou, která bude sloužena v kostele.  

 

2.2. Svátek 

Uvedení Páně 

do chrámu 

 

 

Po mši sv. bude udělováno Svatoblažejské 

požehnání 
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7.2. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA Doc. PhDr. Zdeňka 

Vojtíška, Th.D. - „Nová náboženství a 

násilí“ v aule SUPŠ sklářské 

11. 2. /neděle/   8:30 Mše sv. v Žel. Brodě na ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti 

14. 2.  Popeleční středa 

25. 2.  Sbírka Svatopetrský haléř 

 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

       čtvrtek dočasně  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: 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.farnostzeleznybrod.cz 
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