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EDITORIAL 

Milí farníci, 

synoda o synodalitě nás vybízí k tomu, abychom byli více zodpovědní za naše 

křesťanství, za naše rodiny, prostředí, ve kterém žijeme, a naši farnost. Každý 

z nás se může aktivně podílet na dění církve. V naší farnosti se připravuje 

vznik farní rady. Nejsou to volby do nějaké politické strany, ale do 

společenství těch, kteří se budou aktivněji zapojovat do fungování farního 

společenství. Předem děkuji za ochotu přijmout zodpovědnost za farnost a 

všem vyprošuji hojnost Božích milostí a požehnání. 

P. Jan 

CESTY VÍRY 

ZJEVENÍ V LURDECH 

Psal se rok 1858, když mladá dívka Bernadetta začala prožívat celkem 

osmnáct zjevení. O pouhé čtyři roky později uznal tarbesko-lurdský diecézní 

biskup takzvaná lurdská zjevení za pravá. Dnes je svatyně Panny Marie 

Lurdské často navštěvovaným poutním místem. 

Do současnosti v Lurdech uzdravilo téměř 7000 nemocných. Úředně uznaných 

zázračných uzdravení je 70, jedno z posledních (uznaných) uzdravení proběhlo 

v roce 2002. Tehdy se vyléčil Jean François Serge díky koupeli v lurdské vodě 

z bolestivého ochrnutí levé nohy. V roce 2018 bylo uznáno zázračné uzdravení 

františkánské řeholnice Bernadette Moriauové, která po mnoho let trpěla 

těžkou paralýzou – postižením míchy. Samotné uzdravení se událo r. 2008. 

/podle Wikipedie; církev.cz/ 

• 20. únor 1858 – Při pátém zjevení Panna Maria naučila Bernadettu 

osobní modlitbě, která nikdy nebyla zveřejněna, vizionářka se ji modlila do 

své smrti. Byla požádána Pannou Marií, aby se modlila za hříšníky. 

• 21. únor 1858 – Po šestém zjevení byla Bernadetta zavolána místním 

policejním komisařem D. Jacometem. Měl obavy, že pro velké množství lidí, 

kteří při posledních zjeveních doprovázeli Bernadettu, by se mohla stát 

nehoda, protože u místa zjevení velká část lidu neukázněně posedávala po 

větvích stromů i po skalním útvaru. Komisař vyřešil tento problém tak, že jí k 

Massabielle zakázal chodit pod výhružkou pobytu ve vězení. 



• 22. únor 1858 – Kněz Pomian poradil při zpovědi Bernadettě, aby 

nedbala zákazů četníků a šla znova k Massabielle, protože jí v tom nemůžou 

bránit 

• 23. únor 1858 – Při sedmém zjevení přišli s davem i obecní hodnostáři 

a místní lékař – Pierre R. Dozous. Asi po hodinovém Bernadettině transu, 

který obsahoval též kajícné prvky (klanění, polibky země a lezení po kolenou), 

prohlásil, že tyto události jsou atypické a dívka prý prožívá něco výjimečného. 

• 24. únor 1858 – Na osmé zjevení přišlo 300 lidí. Kajícné prvky 

doprovázel neustálý pláč a sténání. Nakonec Bernadetta vyslovila třikrát za 

sebou slovo "Pokání", které prý opakovala po Panně Marii. 

• 25. únor 1858 – Deváté zjevení sledovalo třistapadesát lidí. Jako 

"pejsek" lezla dívka kolem jeskyně, něco hledala a hrabala v hlíně. Nakonec 

našla malou špinavou kaluž. Snažila se z ní nabrat vodu, i když byla plná listí 

a bláta. Podařilo se jí to až napočtvrté, poté část vypila a zbytkem si umyla 

obličej. Nakonec utrhla divoce rostoucí Potočnici a začala ji kousat. Po tomto 

výstupu, který taktéž zahrnoval kajícné prvky (hlavně líbání země), velká část 

z davu označila zablácenou Bernadettu za blázna a lurdská zjevení za výmysl. 

Ale již odpoledne část vesničanů u Massabielle zjistilo, že z původní kaluže je 

slabý potůček. Začali nabírat vodu a rozšiřovat, že má pro místní nemocné 

zázračné účinky. Dívka byla toho večera vyslechnuta místním císařským 

prokurátorem. 

• 26. únor 1858 – Svatá Panna se nezjevila. Bernadetta i početná 

doprovodná skupina lidí odešla z místa se zklamáním. 

• 27. únor 1858 – Desátého zjevení se zúčastnilo téměř osm set lidí. Při 

svém transu opět pila vodu a konala obvyklé kajícné úkony 

• 28. únor 1858 – Po jedenáctém zjevení byla opět vyslechnuta. 

Tentokráte soudcem Clémentem Ribesem. 

• 1. březen 1858 – U dvanáctého zjevení bylo 1500 lidí, poprvé se událo 

za přítomnosti kněze. Toho dne došlo k prvnímu zázračnému uzdravení.  

• 2. březen 1858 – U Třináctého zjevení se shromáždilo více než 1650 

lidí. Krásná paní přikázala, aby kněží nechali u Massabielle postavit kapli pro 

poutníky, kteří by sem měli chodit v procesích. Bernadetta po dvou návštěvách 

místní fary dokázala přes rezervovaný postoj čtyř duchovních sdělit 

požadavek Matky Boží. Odešla s nepořízenou. 

• 3. březen 1858 – Svatá Panna se nezjevila v obvyklých ranních 

hodinách, ale mnohem později. Opět poslala Bernadettu za farářem se stejným 



vzkazem. Ten si vyžádal, aby mu krásná paní dala důkaz tím, že nechá 

rozkvést růžový keř u skalního útvaru, kde se zjevuje. 

• 4. březen 1858 – Tímto dnem bylo završeno dvoutýdenní každodenní 

zjevování Panny Marie. Účast tomu odpovídala, 10 000 diváků se tlačilo u 

skalního útvaru. Avšak Panna Maria ani nevyslovila své jméno, ani nenechala 

rozkvést keř. Všichni odcházeli zklamaní. K jeskyni se již Bernadetta 

nevracela, neměla důvod.  

• 25. březen 1858 – Po proběhlé radostné předtuše šla s rodiči k 

Massabielle. Byl zde početný dav, protože byl svátek Zvěstování Panny Marie. 

"Aqueró" (arnadetta používá k označení zjevení toto slovo, které v překladu 

znamená „ono“ nebo „tamto“) skutečně přišlo. Dívce nakonec zjevení řeklo, 

že je "Neposkvrněné početí." Když se to dozvěděl farář Peyramal (který chtěl 

jako důkaz od Panny Marie, aby rozkvetl keř), oněměl úžasem, protože věděl, 

že prostá dívka nemohla znát novou (a stále ještě diskutovanou) dogmatiku 

katolické církve. 

• 7. duben 1858 – Při tomto zjevení držela dívka v rukou zapálenou 

svíci, jejíž plamínek po celou dobu procházel skrze Bernadettiny prsty, aniž by 

je spálil. Došlo k prvnímu úřednímu sčítání lidí, kteří přišli k Massabielle za 

účelem pozorování lurdských zjevení. Oficiální údaje uvádějí 9 060 osob, z 

toho 4 288 z Lurd. 

• 16. červenec 1858 – Při posledním zjevení, stejně jako při prvním, 

neprobíhala komunikace. "Aqueró" prý bylo krásnější než kdykoliv předtím. 

Zjevení v Lurdech by nás mělo inspirovat k osobní modlitbě a pokání. 

PASTORACE 

POSELSTVÍ KE SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH: 

BLÍZKOST TRPÍCÍM JE ÚLOHOU VŠECH POKŘTĚNÝCH 

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36). Postavit se po 

boku trpících v pouti lásky,“ takový titul nese papežské poselství ke 

třicátému Světovému dni nemocných, které dnes zveřejnil Svatý stolec. 

Každoroční připomínka nemocných a zdravotníků, kterou v církvi ustavil 

sv. Jan Pavel II. a připadá na jedenáctý únor, se letos bude slavit již 

potřicáté. 



V úvodu poselství papež František děkuje Pánu za mnohé kladné kroky 

posledních tří desetiletí, díky nimž vzrostla v místních církvích pozornost vůči 

nemocným a pastorační péče o ně i jejich ošetřovatele. Navzdory tomu dosud 

existuje celá řada míst a situací krajní chudoby a marginalizace, které 

nemocným nezaručují potřebnou péči, ani takové doprovázení, jež by jim 

umožnilo chorobu prožívat ve spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým 

Kristem, podotýká papež a příznačně poukazuje na současnou pandemii, která 

v odlehlých částech světa nabývá tragických rozměrů. Její vinou se 

připomínka letošního Světového dne nemocných nemůže konat v druhém 

největším peruánském městě Arequipa, nýbrž bude přeložena do Vatikánské 

baziliky. 

Milosrdní jako Otec 

František se poté věnuje tématu XXX. Světového dne nemocných, které 

odkazuje k „nekonečně milosrdnému Bohu“ (Ef 2,4). „Milosrdenství je totiž 

výsostným jménem Boha, jehož přirozenost se neprojevuje jakýmsi 

příležitostným citem, ale silou a zároveň něhou přítomnou ve veškerém jeho 

konání“, píše papež a vyzdvihuje dvojí rozměr Božího milosrdenství – 

otcovský i mateřský (srov. Iz 49,15). „Bůh o nás totiž pečuje v síle otce a 

laskavosti matky a ustavičně touží po tom, aby nám daroval nový život v 

Duchu“. 

Ježíš, Otcovo milosrdenství 

Nejvyšším svědkem milosrdné otcovy lásky k nemocným je jeho jednorozený 

Syn, jehož evangelia přibližují jako léčitele mnoha neduhů (srov. Mt 4,23), 

pokračuje papež a dotazuje se, proč Ježíš věnuje takovou pozornost 

nemocným a rovněž apoštoly pověřuje hlásáním evangelia a jejich 

uzdravováním?  Zdůvodnění František nachází u francouzského židovského 

filosofa Emmanuela Lévinase, podle kterého nemoc vede k takové osamělosti, 

která se mění v apel a výzvu kladenou druhým. František v této souvislosti 

evokuje osamělost mnoha lidí, kteří za stávající pandemie procházeli poslední 

část své pozemské pouti na jednotkách intenzivní péče bez doprovodu svých 

nejdražších. Právě takovéto situace si žádají svědectví o lásce Boha, který do 

ran vlévá olej útěchy a víno naděje. 

Dotknout se trpícího Kristova těla 

Ježíšova výzva k milosrdenství se týká zejména zdravotníků, jejichž láskyplná 

a odborná služba nemocným přesahuje hranice pouhé profese a stává se 

povoláním. „Vaše ruce, které se dotýkají trpícího Kristova těla, mohou být 

znamením milosrdných Otcových rukou“, oslovuje papež lékaře, zdravotní 

sestry a veškerý další zdravotnický personál. „Buďte si vědomi nesmírné 

důstojnosti vašeho zaměstnání i odpovědnosti s ním spojené“. František dále 



děkuje Bohu za pokrok lékařské vědy a technologie, což ovšem neznamená, že 

by se mělo zapomínat na jedinečnost každého nemocného člověka, jeho 

důstojnost a křehkost. „Nemocný je vždy důležitější než jeho nemoc (…) a 

pokud nelze poskytnout léčbu, je vždy možné věnovat péči“, zdůrazňuje papež 

a vyzývá zdravotníky k naslouchání pacientům a vytváření vztahu k 

nemocným. 

Zdravotnická zařízení jako domovy milosrdenství 

Papež poté upozorňuje na význam katolických zdravotnických zařízení, jejich 

staletou tradici, charisma mnoha nemocničních a pečovatelských řádů i 

kongregací, stejně jako úsilí misionářů o bezplatnou lékařskou péči o 

nejpotřebnější. „Je před námi ještě dlouhá cesta, protože v některých zemích je 

přiměřená zdravotní péče nadále naprostý luxus, což dosvědčuje nejenom 

nedostatek vakcín proti Covidu-19, ale také absence léčby mnohem 

jednodušších onemocnění“, všímá si František a vybízí katolické nemocnice, 

aby „v dnešní kultuře odpisu a znevažování života byly vzorem v zachování 

jakéhokoli bytí, včetně toho nejslabšího, od jeho počátku do přirozeného 

konce“. 

Pastorační milosrdenství: přítomnost a blízkost 

Za posledních třicet let od ustavení Světového dne nemocných je stále více 

uznávána nepostradatelnost pastorace ve zdravotnictví, píše Svatý otec v 

závěru poselství. „Nejhorší diskriminací, jíž mohou chudí lidé trpět – a 

nemocní jsou ochuzeni o své zdraví – je totiž nedostatek duchovní péče“, 

připomíná papež a naléhá na zapojení všech pokřtěných. „Kolik nemocných a 

starých lidí doma očekává, až je někdo navštíví. Přinášet jim útěchu je úlohou 

každého pokřtěného, který má na paměti Ježíšova slova: „Byl jsem nemocen, 

a navštívili jste mě“ (Mt 25,36), uzavírá papež František poselství k letošnímu 

Světovému dni nemocných. 

Zdroj: Vatican News, česká sekce  

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID VÁNOČNÍ VÝZDOBY 

v kostele sv. Jakuba bude ve čtvrtek 3. února od 14:00 hodin. Kdo můžete, 

zapojte se. Děkuji. 

V. Petružálková 



UPOZORŇUJEME 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

V neděli 13. 2. bude při mši sv. možnost přijmout svátost pomazání 

nemocných. Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný a také osoby 

starší 60ti let. Podmínkou přijetí této svátosti je být v milosti posvěcující, to 

znamená absolvování svátosti smíření nejdéle měsíc před přijetím pomazání 

svátosti nemocných. 

P. Jan 

PŘEJEME 

V únoru oslaví svá životní jubilea: 

Eliška Pospíšilová  

Elzbieta Petrů 

Adéla Nováková 

Dominik Marat 

Petr Marat 

Mirek Lamač 

Marie Pastorková  

 

Zdena Rákosová 

Nataša All Radi 

Marie Pešková  

Marie Kochánková 

Jáchym Pešek 

Mirka Kostlánová 

 

Blahopřejeme manželům Jiráskovým 

 k 60. výročí společného života. 

Za farnost přejeme stálou Boží ochranu 

a mnoho lásky. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

FARNÍ PLES -  

„NEPOSEDNÉ POSEZENÍ“ 

Poslední sobotu v únoru – 26. 2. 2022  

Jestli se bude konat nebo ne, záleží na epidemiologických podmínkách.  



FARNÍ VÝLET do Neratova, Klášterce v Orlických horách a 

Polska 

se uskuteční 28. května 2022. Bližší informace v příštím čísle Jakuba. 

Přihlášky přijímá V. Petružálková, tel.: 721 026 030 

 

FARNÍ TÁBOR 

Farní tábor se uskuteční v týdnu 1. – 6. 8. 2022 v Budislavi u Litomyšle, 

pokud se přihlásí dostatečný počet dětí mladších 13-ti let. Naše mládež, která 

těmito tábory prošla, někteří z nich procházejí formací v Salesiánském hnutí 

mládeže, má velký zájem tento tábor uspořádat. Mohou se hlásit i ty děti, které 

nechodí do kostela, a nebo nejsou pokřtěné. V programu je etapová hra, 

výlety, koupání, možnost účastnit se každodenní mše svaté, jídlo 5x denně, 

spaní v podsadových stanech. Zázemí je zajištěno ve zděném domě. Cena 

1 300,- Kč.  

Dotazy a přihlášky – L. Pešatová, tel. 732 867 310.  

  

FÓRUM 

SLADKÝ RECEPT – RAFAELO  

/ V. Petružálková/ 

Těsto: 

2 hrnky polohr. mouky 

1 hrnek cukru 

1 hrnek mléka 

½ hrnku oleje 

2 vejce 

1 kypřící prášek 

1 vanil. cukr, citr. kůra 

Smícháme: 

1 hrnek kokosu 

¾ hrnku cukru krystal, 

nasypeme na těsto a upečeme. Na horké nalijeme šlehačku a necháme 

vychladnout. 

Dobrou chuť! 



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! 

Úmysl papeže:  Za řeholnice a zasvěcené ženy 

Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a 

odvahu, vyprošujme jim, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší 

doby. 

Národní úmysl:  Za zimní olympijské hry 

Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke skutečnému 

rozvoji lidských práv v Číně. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

Bible 

1.2. 

Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení! 

2.2. 

Hle, přijde - praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, 

kdo obstojí, až se objeví? 

3.2. 

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj 

jeho nařízení a přikázání 

4.2. 

Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: „Chci, abys mi 

dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele. 

5.2. 

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=2&r=2022
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=2&r=2022
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=2&r=2022
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=2&r=2022
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=2&r=2022


celým srdcem. 

6.2. 

Viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) 

naplňoval svatyni. Nad ním se vznášeli serafové.  

    Jeden volal na druhého: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá 

země. je plná jeho slávy." Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se 

naplnil dýmem./Iz6,1/ 

7.2. 

Hospodin praví, že bude přebývat v mrákotě. 

8.2. 

Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; ...‘“ 

9.2. 

Co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“ 

10.2. 

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá 

ústa, naplním je. 

11.2. 

vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je 

předkládali; oni je předložili zástupu. 

12.2. 

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží 

13.2. 

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá 

ústa, naplním je. 

14.2. 

Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval 

jim: „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“ 

15.2. 

Neumí snad trestat ten, jenž kárá pronárody, ten, jenž učí člověka, co by měl 

vědět? Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. 

16.2. 

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, 

ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; 

17.2. 

Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, 

aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho 

milují? 

18.2. 

Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne...“ 

19.2. 

Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný 

Syn, toho poslouchejte.“ 

20.2. 

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám 

bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 

21.2. 

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. 

22.2. 

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány 

pekel ji nepřemohou. 

23.2. 

Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na 

okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, 

budeme naživu a uděláme to neb ono.“ 

24.2. 

Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, 

nepřijde o svou odměnu. 

25.2. 

Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, 
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k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť ‚Pán je plný soucitu a slitování‘. 

26.2. 

.. řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým 

patří království Boží...“ 

27.2. 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku 

nepozoruješ? 

28.2. 

„Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít 

poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu po večerní mši svaté. 

2. 2. /středa/ 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

- Hromnice 

  18:00 

 

Mše sv. bude v kostele 

Prosím, přineste svíce k požehnání 

3. 2. /čtvrtek/ 8:00 

 

 

 

14:00 

Mše sv. za nová kněžská povolání 

Svatoblažejské požehnání bude v Žel. 

Brodě i v Držkově 

 

Úklid vánoční výzdoby v kostele v Žel. 

Brodě 

 

5. 2. /sobota/ 11:00 Příprava na biřmování – povedou Michal a 

Katka Malikovi 

11. 2. /pátek/ 

Panny Marie 

Lurdské 

 

18:00 

Světový den nemocných 

Mše sv. za ochranu lidského života od 

početí do přirozené smrti 

 

13. 2. /neděle/  Pomazání nemocných 

20. 2. /neděle/  Sbírka Svatopetrský haléř 

2. 3. /středa/  Popeleční středa – začátek Postní doby 
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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

