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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

po prázdninách opět pokračujeme ve vydávání zpravodaje. Pro mnohé byly 

prázdniny časem odpočinku a mnohých zážitků z dovolené. Myslím si, že i 

farnost mohla hezky prožít tento čas, a jsem rád, že prázdninovou pouť ke sv. 

Jakubu jsme mohli jako farní rodina důstojně, kulturně, duchovně a ve velkém 

počtu oslavit. Vážím si toho, že se každý podle svých možností chce účastnit 

farního dění a stará se o to, aby se nikdo necítil sám. Máme společně prožívat 

také starosti. Někteří jsou nemocní a hodně nám chybí. Nezapomínejme na ně, 

modleme se, prosím, za sebe navzájem, aby nás naše starosti příliš nedeptaly, 

ale abychom se navzájem podporovali a povzbuzovali. 

P. Jan 

PASTORACE 

Čtení evangelia je nedílnou součástí každé mše svaté. V 

úvodu do Nového Zákona čteme, že evangelia nám připomínají to, co Ježíš 

konal a čemu učil. Nemůžeme se ale domnívat, že čteme pouhou historii, že 

tak bylo kdysi. Boží slovo je stále aktuální, stále působí, je stále živé. To, co 

Ježíš konal a čemu učil, by konal i učil také dnes, a také učí a koná. Není totiž 

nic lepšího, většího, důležitějšího, než evangelium, to znamená dobrá novina, 

radostná zvěst. Jaká je tato zvěst, tato zpráva? Je to zpráva o tom, že Bůh 

miluje člověka. Zpráva o tom, že Bůh chce s člověkem sdílet svůj nekonečný 

život. 

 Proč tento úvod, když chci vlastně psát o zjevení Panny Marie na La 

Salette? Asi proto, abychom si uvědomili několik důležitých věcí, které se 

týkají každého mariánského zjevení.  

 Maria nepřichází sama od sebe, ale je takovým vyslancem Boha. Sám 

Ježíš byl poslán od Otce. Říká učedníkům: „Jako Otec poslal mne, tak i já 

posílám vás”. Maria tedy nepřichází ve jménu svém, ale ve jménu svého Syna, 

Ježíše Krista.  



 Z tohoto poslání vyniká další důležitá věc, a sice, Maria nepřináší 

nějaké nové učení, odlišné od učení svého Syna, něco co by bylo v rozporu s 

evangeliem. Maria jako prorok připomíná lidem to, na co lidé zapomněli, totiž 

Boha, tu radostnou zvěst, kterou hlásal Ježíš Kristus. Proto se nemusíme bát 

přijmout poselství Panny Marie. 

 Tak jako je evangelium stále aktuální pro život každého člověka, tak 

aktuální jsou také poselství Panny Marie. Odkazují nás totiž na evangelium, na 

jeho část. Tak je to například se sestrou Faustinou, která ukazuje na Boží 

milosrdenství. Není to tak, že dříve Bůh nebyl milosrdný, až teprve nyní. Ale 

poselstvím sestře Faustině nám chce Ježíš připomenout nekonečnou lásku 

Boha k člověku. Také poselství Krásné Paní z La Salette připomíná lidem, 

kteří zapomněli na Boha, jeho starost o každého člověka, to, že Bůh na mně 

nezapomněl, že je stále přítomen. 

 Nakonec velice důležitou věcí je to, jak těmto různým poselstvím 

rozumět. Bůh nestraší člověka. Nechce, aby ho člověk miloval ze strachu před 

trestem. Boží poselství je radostné. Když Maria hovoří o strašných událostech, 

jako je smrt dětí, zkažená úroda obilí nebo brambor, nechce nás strašit 

katastrofou, která přijde v důsledku rozhodnutí člověka žít bez Boha. Ukazuje 

na ovoce našeho života bez Boha, bez našeho Stvořitele. Zároveň ukazuje, že 

jestli se obrátí, to znamená, že budou žít s Bohem, tak se v jejich životě budou 

dít dokonce zázraky. Podobně Ježíš pověděl P. Dolindovi: „Jestliže se mi 

zcela odevzdáš a řekneš „Ježíši, ty se o to postarej“, tak já se o tvoji věc 

postarám a udělám i zázrak, jestli to bude třeba.“  

 Stejně hovoří Maria: „Jestliže se obrátí, kamení se změní v obilí a 

brambory se samy zasadí do země.“ To je to nejdůležitější. Nekoncentrovat se 

na neštěstí, na zlo, ale na dobro. Život s Bohem není životem bez starostí, bez 

křížů, ale životem plným zázraků v těžkostech každodenního života. Uvěř 

Bohu, on sám tě povede a bude jednat. 

P. Josef 

 



Z KANCELÁŘE 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2019/2020 

Od října začne výuka náboženství na faře v Železném Brodě. Během září se 

budu snažit vytvořit rozvrh hodin tak, aby časově vyhovoval co největšímu 

počtu dětí, které budou chtít na nábožko chodit. 

Lenka 

 

PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Zdeněk Kučera 

Vladimír Uhlíř 

Pavlína Plívová 

Eva Lédlová 

Zbyněk Votoček 

Ondřej Hlava 

Kryštof Hlava 

Ludmila Václavíková 

Martin Tomešek 

Ludmila Sochorová 

Krystyna Makulová  

Bohumila Kopalová 

P. Miroslav Matenko  

Radek Votoček 

Kateřina Jelínková 

 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

  

 

 



NENECHTE SI UJÍT 

Podzimní pouť na Krásné 
  v neděli 15.9.2019 od 12 hod. 

v budově bývalé fary č.p. 19 otevřeno od 12 hod. 
 

12,30 hod.  Známý výtvarník a sklář Zdeněk Lhotský 

                        seznámí hosty s dokumentem a knihou:  
                       Sarkofág pro královnu 

 

14,30 hod. Posezení u komponovaného hudebního pořadu 

  Písně duší: 

               Jan F. Medvin,Lucie Hlaváčová,Zuzana Landová 

 

16,00  hod.    v kostele sv. Josefa mše svatá 

 s pobožností ke svátku Povýšení sv. kříže 

 

Odpolední dílničky pro děti a drobné občerstvení 
 v kavárničce bude připravené v budově fary. 

Drobná změna programu EHD je vyhrazena. 

  MATICE DĚKANSTVÍ ŽELEZNOBRODSKÉHO 

   farnost Krásná, Semínko země,  ANNOLK 

                               Vstup volný 

 

 

 

Pozvánka na XLVIII. koncert Na Poušti  

a vernisáž výstavy. 

Srdečně zveme na 48. benefiční koncert Na Poušti.  

V neděli 22. září 2019 v 15 h, zazní v prostorách kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti v rámci EHD opět hudba. Po dlouhé době 

přijede opět milovníky hudby potěšit svým uměním hobojista Vilém 

Veverka, za klavírního doprovodu Bohuslava Lédla. 

Zazní díla skladatelů: Georg Philipp Telemann, Benjamin Britten, Felix 



Mendelssohn Bartholdy a další. 

Součástí koncertu bude vernisáž výstavy Ivy Kolorenčové ml., která 

bude mít pokračování v Městském muzeu na Bělišti. 

Je na co se těšit. 

za organizátory Martin Tomešek 

Bohuslava Lédla určitě představovat nemusím. Ani bych nemusel 

představovat Viléma Veverku, ale protože už dlouho u nás 

nekoncertoval, přidám alespoň pár informací o něm, stejně jako o Ivě 

Kolorenčové ml., která se u nás představí poprvé: 

 

Vilém Veverka studoval hru na hoboj na pražské konzervatoři a na HAMU v 

Praze ve třídě prof. Liběny Séquardtové. Poté následovalo studium u 

Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na 

které navázal dvouletým účinkováním v Berlínské filharmonii (Karajan 

Stiftung). Další zkušenosti získal od předních zahraničních hobojistů 

(Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue či Heinz 

Holliger). 

 

Je laureátem hobojové soutěže Sony Music Foundation (Tokio – 2003). Je 

sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem PhilHarmonia Octet Prague a 

New Approach Ensemble a jako sólista vystupuje s významnými českými 

orchestry, např. s Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, 

SOČR ad., ze zahraničních orchestrů pak s Tokyo Philharmonic Orchestra, 

Bayerisches Kammerorchester či Budafok Orchestra Budapest. 

Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé 

poloviny 20. století (Bennet, Berio, Britten, Yun, Zimmermann, Rihm, 

Kopelent). 

Světově proslulý hobojista Vilém Veverka, vítěz prestižní soutěže Sony Music 

Foundation, patří k nejúspěšnějším interpretům klasické hudby současnosti.  

De facto jako jediný se systematicky věnuje pouze sólové hře, mimo to je 

zakládajícím členem elitních hudebních formací jako je „Ensemble Berlin-

Prag“ a „PhilHarmonia Octet“. Dalším významným pilířem jeho koncertní 



činnosti je pak zejména jeho vlastní hudební skupina, „Ultimate W Band“, se 

kterou se specializuje na žánrovou fůzi, respektive hudební crossover.  

Jako sólista vystoupil s celou řadou orchestrů, u nás i jinde v Evropě, Americe 

a Asii.  

Vysoce ceněné jsou jeho profilové nahrávky (Supraphon), které jsou odbornou 

veřejností považovány za svého druhu referenční alba.  

Jako první českých interpret uvedl v české či světové premiéře ty 

nejnáročnější koncertantní skladby druhé poloviny 20. století a současnosti, 

jeho doménou jsou pak především „extrémní“ projekty na sólové či komorní 

bázi.  

Produkce „(Ba)Rock goes to Hollywood“ je nejaktuálnějším počinem Viléma 

Veverky.  

Je ambasadorem „Buffet-Crampon“, francouzského výrobce špičkových 

nástrojů, na jejichž nástroj hraje.  

Ještě doplním, že k jeho zálibám patří fotografování, spolupracuje se 

společnostmi Sony a Carl Zeiss, a horolezectví. 

Iva Kolorenčová vystudovala Střední uměleckou školu sklářskou 

v Železném Brodě. Poté graduovala v Ateliéru skla u Ilji Bílka na FUD UJEP 

v Ústí nad Labem. Kromě toho studovala na Kymenlaakso polytechnic, 

Kouvola, Finsko - Ateliéru nábytku a interiéru a Vysoké škole výtvarných 

umeni v Bratislavě - Ateliér sklarského výtvarnistva. 

Ačkoliv její tvorba osciluje na hranici volného umění a designu, což je u 

sklářů celkem obvyklé, přece jen je její výtvarný naturel blíže designu, tedy 

věcem, které jsou definované více jejich užitnou funkcí. Školení v Ateliéru 

skla na Fakultě umění a designu UJEP u ní ovšem probudilo zájem o volnější 

tvorbu, která se specificky projevila v jejích malbách, a mimo jiné ji 

nasměrovala k většímu zájmu o barevnost. 

 

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 

V sobotu 28. 9. 2019 ve 14:00 bude u zvoničky sv. Václava v Loužnici sloužit 

P. Jan Jucha MS poutní mši sv.  Je to příležitost přijmout požehnání do našeho 

konání a také k sousedskému setkání a popovídání. Všichni jsou srdečně 

zváni. 



 

FÓRUM 

Asi jste si všimli, že na faře probíhá obnova podlahy na 

chodbě. Protože technologické postupy jsou časově náročné, není vše ještě 

úplně dokončeno. Ale práce se chýlí ke konci. V říjnu by měla být položena 

dlažba. A pak se nám také díky elektrickému podlahovému vytápění bude 

příjemněji pobývat na farních setkáních. 

Chtěl bych vám všem poděkovat za finanční a duchovní podporu. Zvlášť bych 

chtěl poděkovat Mirečkovi, který ochotně nabízel svou pomoc. 

Vyúčtování ceny prací na obnově této chodby se pokusím vložit do říjnového 

čísla Jakuba. 

P. Jan 

 

OHLÉDNUTÍ 

270 LET KAPLE SV. VOJTĚCHA V HUTI 

V neděli 28. dubna byla v Huti před kaplí sv. Vojtěcha sloužena slavnostní mše 

svatá pod širým nebem. 

Oslavili jsme již 270. výročí od postavení kaple sv. Vojtěcha. Mši svatou 

celebroval náš pan farář Jan Jucha. Při proslovu zmínil pověst o sv. Vojtěchu, 

ke kterému má také on sám blízko, jelikož sv. Vojtěch je národní patron Čechů 

a Poláků. 

V současné době se o kapli stará Spolek Huť pro život a i nadále tak bude 

konat. 

 

Spolek Huť pro život při tomto významném jubileu předal dárek panu faráři, a 

to nově zhotovený zlatý klíč od kaple sv. Vojtěcha. 

Děkujeme všem za účast a za drobné sponzorské dary. 

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost panu faráři Juchovi a za prožití krásného 

nedělního odpoledne. 

Spolek Huť pro život 

 



MÁJOVÁ POBOŽNOST U KAPLIČKY PANNY MARIE V HUTI 

Drazí bratři a setry, ctitelé a děti Panny Marie, přátelé Boží, 

na nejvýznamnější křesťanský svátek, na Boží hod velikonoční, nám zloději 

vykradli kapličku. Násilným způsobem vylomili okno a odcizili sošku Panny 

Marie.  

Díky všem dobrým lidem, kteří nám kapličku pomohli opravit a díky panu 

faráři, který obstaral novou sošku Panny Marie, se mohla v pondělí 13. května 

slavit májová pobožnost. Mši svatou jsme slavili s našimi kněžími Janem, 

Josefem a Kryštofem, kteří posvětili sošku Panny Marie. 

Velké díky patří také ministrantům a paní Věře Hlubůčkové za hudební 

doprovod, všem farníkům z okolních farností a za jejich velkou účast. 

Počasí nám také přálo, protože mše svatá pod širým nebem je vždy nevšední 

zážitek, má úplně jinou atmosféru, vždyť je to ten nejlepší chrám, jaký jen 

může být. 

V modlitbách se budeme těšit na příští rok. 

Dubský   

 

FARNÍ VÝLET 29. ČERVNA 2019 

Swieradow Zdroj 

 – nádherná dřevěná kolonáda s obchůdky, restauracemi a pódiem pro 

muzikanty. 

Nové Město pod Smrkem 

Mauzoleum továrníka Klingera na hřbitově z r. 1901 – „Jde o významnou 

stavbu podle italských vzorů. Konkrétně je zde paladiánská reminiscence, 

kterou se pyšní Vila Capra ve Vincenze, postavená v 19. století, a kostel Il 

Redentore v Benátkách. Objekt tvoří jedno nadzemní a jedno podzemní 

podlaží, kde jsou uloženy ostatky Klingerovy rodiny. Cenné je zejména 

původní pískovcové obložení a vnější kamenická výzdoba budovy.“ 

Venku bylo veliké horko a sluníčko, zajeli jsme k rybníku, kde má pan Jirák 

kemp Malé Švédsko. Tam bylo aut a lidí strašně moc. 

Kostel sv. Katřiny 



Byl založen v r. 1607 Kateřinou z Redernů jako evangelický. V r. 1652 byl 

přesvěcen na katolický. Původní oltářní obraz od malíře Josta Rittera von 

Furicha byl v r. 1993 ukraden. Je nahrazen fotokopií. Pastorační asistent pan 

Taraba, který nás provázel kostelem, nám sdělil radostnou zprávu. Obraz je 

vrácen, od 26. 6. 2019 je v depozitu polici v Liberci. Zloděj si dal práci a 

obraz 3x2,5 m nevyřízl, ale odháčkoval. „Kupec“ nechal obraz za 1000 euro 

zrestaurovat a vrátil ho do Čech. 

Viděli jsme kostel sv. Petra a Pavla v Ludvíkově, Obří sud a Lázně Libverda. 

 

Hejnice – kostel Navštívení Panny Marie  

- Národní kulturní památka ČR. Mši sv. sloužil náš P. Josef Jaroš. Bylo sv. 

Petra a Pavla – hodně lidí, ministroval Filip Hašek a já s mamkou jsem nesla 

dary. Po mši svaté byly Mariánské litanie. 

Mamka totiž dnešní výlet vymyslela a vedla a taky si psala poznámky. Já jsem 

toho tentokrát hodně od ní opsala. 

O největším dárku ke 40tinám vám budu psát na pokračování příště. Byla jsem 

totiž na La Satettě! 

Aťka 

 

 

 

FARNÍ TÁBOR – TÁBOR NA CESTĚ 

 

V týdnu od 5. – 10. 8. se z nás obyčejných táborníků stali trpaslíci a hobiti /v 

kuchyni Anička a Bohunka, vedoucí Pavla a Lenka, tajemný medděd Pepa a 

21dětí/ a společně s čarodějem Gandalfem /P. Josef a jeden den také P. Jan/ 

jsme putovali formou her krajem plným nebezpečí a napínavých okamžiků. 

Museli jsme si poradit s luštěním starobylých textů, se zavázanýma očima 

projít skřetím labyrintem, vyhrát hádankový souboj se záludným 

Glumem/Josef ml./, poznat po čichu, který prsten je ten kouzelný, podle hlasu 

uhodnout kdo to mluví, udržet se na stromě a nepadnout do obklíčení 

krvelačných vrrků /Honza, Pavel a Josef ml./, spát v lese pod skalním 

převisem nebo na táborové palubě, vyhnout se pavučinám obřích pavouků a 

nakonec se vysvobodit z jejich spižírny, a šťastně v sudech doplavat až na 



dohled vytoužené Osamělé hory, která skrývá drakem Šmakem uloupené 

trpasličí zlato.  

Závěrečný díl cesty – pokud se bude vše dařit podle plánu – znovunabytí 

majetku trpaslíků – se uskuteční při podzimní víkendovce.  

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 Marií, 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 úmysl: Ochrana moří a oceánů 

Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a 

oceánů. 

Národní úmysl:  

Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve 

světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání. 

 



 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

 

1.9. 

ne 
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován 

bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím. víc se pokořuj, a před 

Pánem nalezneš milost. 

2.9. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že 

Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k 

životu. 

3.9. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a 

lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 

4.9. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. 

5.9. ..nepřestáv(ejte)/áme za vás/ v modlitbách prosit, abyste plně, se 

vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. 

6.9. On je obraz Boha neviditelného 

7.9. I vás, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle 

podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, 

neposkvrněné a bez úhony, pokud setrváte ve víře a nedáte se 

odtrhnout od naděje evangelia 

8.9. 

ne 
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým 

učedníkem. 

9.9. Bůh chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi 

pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží 

slávu. 

10.9. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte 

víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 

11.9. oblečte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se 
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obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. 

12.9. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, 

vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, 

takovou Bůh naměří vám. 

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

vlastním oku nepozoruješ? 

14.9. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

15.9. 

ne 
Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Králi věků, 

Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému bud čest a sláva 

na věčné věky.  

16.9. ..poslal k němu setník své přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj 

se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. 

17.9. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal 

mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. 

18.9. Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, 

ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel 

víry ve světě, byl přijat do slávy. 

19.9. Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, 

buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 

20.9. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké 

bohatství. 

21.9. "Pojď za mnou!"  

22.9. 

ne 
Při chloubě Jakubově Hospodin přísahal: "Navěky nezapomenu 

na žádný jejich skutek!"  

23.9. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, 

a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. 

24.9. Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle 

něho jednají. 
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25.9. Volal jsem: „Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě 

svou tvář, Bože můj. 

26.9. Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! 

27.9. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se 

jich: „Za koho mne zástupy pokládají?“ 

28.9. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 

mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; 

kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. 

29.9. 

ne 

 Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, 

trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného 

života. K němu jsi byl povolán,… 

30.9. „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.“ 

 

 

 

Svátky a slavnosti v září: 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

12.9. Jména Panny Marie 

13.9. sv. Jan Zlatoústý 

14.9. Svátek Povýšení sv. kříže 

15.9. Panna Maria Bolestná 

16.9. sv. Ludmila 

21.9. Svátek sv. Matouše 

26.9. sv. Kosma a Damián 

28.9. Slavnost sv. Václava 

29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 

 

Od září budou sobotní mše svaté ve Bzí. 

 

Biblické hodiny budou od 4. 9. každou středu opět po mši svaté. 

 

 

 

8. 9. /neděle/ 8:30 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 
života od početí do přirozené smrti 

15. 9. /neděle/ 

Povýšení svatého 

kříže 

16:00 Poutní mše sv. na Krásné 

28. 9. /sobota/ 

Slavnost  

sv. Václava 

14:00 Poutní mše sv. v Loužnici u zvonice sv. 

Václava 

Nebude mše sv. v Zásadě 

 



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, 468 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 
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