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EDITORIAL                               
 
Vážení čtenáři. 

Dnes bych Vám ráda nabídla pár vět ještě souvisejících s lednovou 

anketou. V minulém čísle jsem se zmínila, že se v anketě objevily i podněty 

mimo dané otázky, přesto velmi inspirující.  

Dnes se tedy dostávám k dalšímu z Vašich nápadů. Souvisí s rubrikou 

Pomoc potřebuji – nabízím. Onen nápad se týkal vzniku jakési farní minicharity a 

já bych pro začátek nabídla hojnější využívání právě výše zmíněné rubriky. 

Každý z nás jistě má co nabídnout svému okolí. Nejde jen o hmotné 

věci, ale také (a možná i více) o naše zkušenosti, vědomosti, styky, informovanost 

a tak podobně. A všichni z nás čas od času ledacos potřebujeme. Jistěže, často se 
potřebného dopídíme osobním kontaktem, nicméně způsob, který nám skýtá 

rubrika Pomoc potřebuji – nabízím, nám dává možnost využít širšího společenství 

a zároveň možná navázat nové vztahy a kontakty. Protože, budeme-li upřímní, 

kdo z nás může tvrdit, že by mohl oslovit kohokoliv z farnosti, ať s žádostí o 

pomoc či jejím nabídnutím? 

 A tak se zamysleme, co potřebujeme či nabízíme a nebojme se oslovit se 

prostřednictvím našeho zpravodaje.   

- el - 

 
 

PASTORACE                                        
 

 

Milí farníci, 

Vstoupili jsme do nového liturgického období, kterým je Půst. Liturgie první 

neděle postní nám připomíná, že Bůh s námi uzavřel smlouvu: „Toto řekl Bůh 

Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se 

všemi živými tvory u vás: S ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se 

vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země“. 

V současné době jsme svědky toho, že se rozpadávají nebo troskotají mezinárodní 

smlouvy a vznikají nové. Smlouvy je možné slavnostně podepsat a již v době 

jejich podepisování vědět, že žádná ze stran je nedodrží. Tato nepevnost smluv 

mezi národy má vliv na mezinárodní vztahy a také na individuální chováni 
mnohých lidí. Nejvíce je to vidět na rozpadech manželství. Každé manželství, 

zvlášť svátostné, je úmluvou. Dvě strany uzavírají smlouvu až do smrti. Dělají to 

veřejně před svědky. Jestli pak dochází k nedodržení podmínek manželé se často 

rozcházejí. 



Jak v takové situaci rozumět slovu Písma svatého o smlouvě Boha s člověkem? 

Jestliže současný člověk srovná tuto smlouvu se smlouvami mezi lidmi, tak pro 

něj bude Kniha zapečetěná. Její otevření je možné, jen když důkladně 

porozumíme smlouvě s Bohem a vytrváme v ní. Bible je knihou smlouvy Boha 
s lidmi. 

Tato smlouva má větší hodnotu než časný život. Bůh s námi uzavřel smlouvu 

lásky. Byl věrný této smlouvě i tehdy, kdy ti, s kterými smlouvu uzavřel, se Ho 

rozhodli zabít. Bůh od smlouvy neodstoupí nikdy. Ona bude nejbolestnější 

výčitkou pro ty, kteří tuto smlouvu porušili a kteří se postavili proti Němu, nebo 

proti Jeho Právu. 

Je možno zpozorovat, jak svět postupně a vytrvalé ničí všechny naturální mosty, 

které umožňuji člověku poznat velké Boží hodnoty. Tak ničí chléb, který je 

možné najít v popelnicích; tak se ničí pravý vztah k životu, kdy se souhlasí se 

zabíjením nenarozených dětí a z válek si dělá divadelní hru; tak se ničí autorita 

rodičů a učitelů. Příklady je možno najít ještě další. V tom programu je pro dějiny 

spásy umístěno základní pojetí smlouvy Boha s lidmi.  
Boží syn smlouvu Boha s lidmi zapečetil svou vlastní Krví a očekává, že i lidé ze 

své strany budou schopní zpečetit svou krví věrnost s Ním uzavřené smlouvě. 

Záruka, jakou dává Bůh, je tak obdivuhodná, že každý, kdo postřehne její 

důsledky, zůstává stát a naplněný bázní Mu chce zachovat věrnost. 

Postní doba je znovuodkrýváním rozměrů smlouvy, jakou Bůh uzavřel s lidstvem 

a s každým z nás osobně. Dokonal to ve křtu svatém a potvrdil v biřmování. 

Uvedl nás do tajemství svojí smrti a zmrtvýchvstání. Obnovuje ji zase na mši 

svaté, když nám dává „kalich Krve nové smlouvy“. 

Čas postu je časem rekonstrukce mostů, kterými je možné dojit k Bohu. Jedním 

z nich je most smlouvy, kterou máme obnovit v Liturgii Bílé soboty, když 

budeme obnovovat křestní sliby. 
P.Jan 

 

 

Postní předsevzetí 

Již po několik let v naší farnosti je tzv. postní almužna. Doposavad jsme mohli 

ušetřené peníze vkládat do sáčků. Letos to bude jinak. Kdo bude chtít, dostane 

krabičku, do které bude vkládat peníze po celou postní dobu. Vůbec nejde o 

množství shromážděných peněz, ale o spojení dobrých skutků s materiálním 

obnosem. Na Boha a na bližní máme pamatovat nikoliv tehdy, kdy se blíží doba 

odevzdáni obnosu za odřeknutá dobra, ale po celou tuto dobu. Proto prosím, 

abyste tuto krabičku měli někde na viditelném místě, aby třeba každý den 

připomínala o sobě a naších postních předsevzetích. Odevzdáme jí na Květnou 
neděli při nedělní sbírce. Přeji všem dobré prožití postní doby a upevnění ve víře, 

naději a lásce. 

P. Jan 

  



Z KANCELÁŘE      

 

 
 
 

 

 

Pomoc potřebuji – nabízím   
 

Pokud by měl někdo možnost darovat odložené pánské boty číslo 40 - 41 pro 

potřebného, budeme velmi vděční.  

Děkujeme 
 

 

 

 

 

 

Ekonomika                                                  
 

 

Příjmy za leden 

Sbírky v Železném Brodě  za leden:   8.482,-Kč  

Od hostů fary jsem dostal v lednu:    9.150,-Kč 

Příjmy celkem:                17.632,- Kč 

Výdaje za leden:  

Ze sbírek odesláno na Katolické školy:  2.174,-Kč. 
Záloha za elektřinu – kostel:      330,-Kč,  

       fara:   1.830,-Kč 

Záloha za plyn:     3.300,-Kč 

Záloha za vodu        710,-Kč 

Telefon:     1.089.-Kč 

Poplatky za vedení účtu:       274,-Kč 

Pošta:           74,-Kč 

Papír do kopírky:       485,-Kč 

Výdaje za leden celkem:              10.266,-Kč 

 

  



Přejeme         

 
 
V březnu oslaví svá životní jubilea:  Alenka Plíhalová 

Luboš Žilík 

Jan Pešata 

Vojtěch Hlava 

Mirek Patřičný 

Jaroslav Hlava 

Marie Patřičná 

Alžběta Komárková 

Jana Koubová 

Martin Pavka 

Vojtěch Žilík 

 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky, pokoje a 

zdraví!!! 

 

 

 

 
NENECHTE SI UJÍT                

 

*****                    PŘEDNÁŠKA ČKA             

***** 

ve středu 21. března 2012, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské v Železném Brodě.  

Místní skupina České křesťanské akademie - Český ráj srdečně zve na přednášku 

a besedu  s historikem a vicepresidentem ČKA PhDr. Janem Stříbrným na téma: 

České 20. století 
 

 

Mnozí ho znáte z minulé přednášky. A doufám, že mnozí, kteří ho ještě neznají, 

využijí tuto příležitost, která se nabízí k obohacení našich vědomostí nebo k 



doplnění vzpomínek. Ne každý historik nebo učitel dějepisu se věnuje době 

nedávno minulé. 

 

PhDr. Jan Stříbrný (* 1950), pochází z rolnické rodiny z Radimi u Jičína, která 
zažila nátlak a šikany režimu (otec soukromě hospodařil do roku 1959 a pak 

1965-1989.  Prožil klasické dětství venkovského kluka v poměrně skromných 

poměrech. Mnohdy obtížné podmínky bezesporu přispívaly k velké soudržnosti 

rodiny. 

Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Jičíně pokračoval na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - obor dějepis – čeština (1968-1973), 

PhDr. (1990). V osumdesátých letech absolvoval tajné studium teologie (1980-

1989) – mj. u ThDr. Josefa Zvěřiny. 

V letech 1974 - 1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických 

bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historickodokumentační komise. 

V letech 1990 - 1994 pracoval v Historickém ústavu Armády České republiky 

jako vědecký tajemník Památníku odboje se zaměřením na domácí demokratický 
odboj, perzekuci Židů a postavení církví v letech 1939-1945. 

V České křesťanské akademii pracuje od roku 1995. Kromě podílu na vedení 

ČKA jako jeden z viceprezidentů má na starosti výzkumné projekty týkající se 

historie katolické církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939-

1989. 

Působí dále v několika odborných grémiích, spolupracuje s odbornými časopisy 

zaměřenými na dějiny a spolupracuje také s dokumentační komisí Konfederace 

politických vězňů.  

Ing. arch. Martin Tomešek 
 

 
 

******* 

 

 

Srdečně Vás zveme 

na další povídání o cestování  p. Kalfuse. 

Tentokráte o Kanadě… 
Kdy: ve středu 14. března v 18,45 hod. 

Kde: na faře u kostela sv. Jakuba v Železném Brodě 

Přijďte, jste srdečně zváni! 

 

 
****** 

  



OHLÉDNUTÍ           

Zamyšlení 
 

„….…byl jsem nahý a oblékli jste mě…….“ 

 

Shodou okolností jsme se před nedávnem dostali do bezprostřední 

blízkosti člověka, kterého známe od dětství a jehož jsme v poslední době často 

potkávali zanedbaného s igelitkou jakoby bez cíle bloumat po vesnici, téměř jako 

bezdomovce. Nebyl mimo sebe, jak je u takových lidí obvyklé, ale reagoval jako 

slušný a inteligentní člověk. Vždy pozdravil, rád prohodil pár slov. 

Dostal se do takové situace, i když ne zcela vlastní vinou, že bydlel ve 

svém domě bez tepla, elektřiny, vody a ostatních nejzákladnějších potřeb spolu se 

svým psem. Asi se spolu navzájem zahřívali. 

 Zřejmě jsme se v jeho blízkosti naskytli „v hodině dvanácté“. Přežil by  

nadcházející kruté mrazy, které sužovali i nás zajištěné? 

 Na faře jsme sehnali vyřazená kamna, která po mírných úpravách byla 
dostačující, jeden sponzor dodal za tři tisíce dřevo, další farnice zase duchnu. 

 I když studovaný, ale částečně v invalidním důchodu, ztratil díky 

nejrůznějším okolnostem a životním  událostem  základní životní a společenské 

návyky.  

My se mu snažíme alespoň trochu pomoci je získat nazpět a naučit ho  

znova normálně „fungovat“. Povede se to?????? (Prosíme o modlitby a případně 

rady.) 

Případné nabídky pomoci příjme za pisatele redakce. 

 

 
 
FÓRUM        

                                   

 

AŤČIN SLOUPEK 
 

Výlet do Prahy 

Mamka naplánovala výlet na celý den. Ve středu 18. ledna jsme jeli, bylo nás 

padesát. Pořád bylo ošklivo a dnes od rána svítí sluníčko. V 10hod. nás přivítala 

zvonkohra v Loretě – Tisíckráte pozdravujem Tebe. Prošli jsme ambitem (to je 



ochoz), kde je plno svatých a krásné vyřezávané zpovědnice. V kostele bylo 

hodně andělíčků, jeden měl v ruce kleště a trhal druhému zuby. Mamce se líbily 

vyřezávané lavice, prošli jsme chýší, kde je Černá Madona s děťátkem, do 

prvního patra jsme šli do Klenotnice. Všichni zírali na krásné věci. Před 
Černínským palácem je nová socha E. Beneše. Další prohlídka byla knihovna 

kláštera na Strahově. Tam ale bylo knih. Celá jedna strana samé Bible. Pražská 

z r. 1446. Bratr Zikmund, který nás provázel, nám otevřel vstup na klášterní 

vyhlídku. Nádherný pohled na Prahu, na kterou svítilo slunce, a rozhledna na 

Petříně byla hned vedle. V autobuse jsme jedli teplé párky, připravené panem 

řidičem. Další zážitek byl na Hradě. Viděli jsme, jak se měnila hradní stráž, jsem 

s nimi vyfocená. Někdo šel na Carskou výstavu do Císařské konírny, já s druhou 

skupinou šla do kaple Svatého Kříže na výstavu – Svatovítský poklad. Tolik zlata, 

kalichy, kříže, relikviáře, masky, obleky… Největší je kříž z křišťálu s kusem 

dřeva z kříže Pána Ježíše, který nechal vyrobit Karel IV. Ještě jsem byla v chrámu 

sv. Víta, viděla prezidentský balkón, Matyášovu bránu a Arcibiskupský palác. U 

nové sochy T.G.M.  jsem vyfocená. Od Kajetánky jsme se podívali na Prahu a 
pomalu šli k autobusu. Až do Turnova bylo sucho, pak se objevil sníh.  

S článkem mně maminka pomáhala, to protože si nepamatuji jména a názvy.  

 

Aťka Petružálková 

 

 

 

S ÚSMĚVEM       
 

Humor je přirozenou ochranou proti všem druhům fanatismu 

11.12.2009, Tomáš Špidlík 

Podle mne je humor přirozenou ochranou proti herezi a všem druhům fanatismu. 

Proč totalitní režimy nesnášejí humor? Protože berou jako absolutní něco, co je 

pouze relativní, částečné. Humor ale to, co se zdá absolutní, relativizuje, a proto 

se i prostřednictvím vtipů lidé brání. A naopak, humor dělá dobrou službu i v 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Spidlik.html


náboženských principech – ukazuje, že jejich ideologický výklad není poslední, 

že je potřeba postoupit výš ke smyslu duchovnímu. 

 

Je ovšem rozdíl mezi dobrým a špatným humorem – špatný je destruktivní a to, o 
čem žertuje, vlastně ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu 

pochopení. Když tedy řeholníci mezi sebou žertují o poslušnosti, nechtějí ji 

popřít, ale ukazují, že se nesmí chápat naivně.  

Všude, kde jde o vážné problémy, se ale musí umět rozlišovat mezi tím, co má 

absolutní hodnotu, a tím, co se za absolutní neprávem vydává. Kdo to neumí 

rozlišit, ocitá se v nebezpečí, že jeho vtipy jsou nepodařené, nemístné. Bohužel 

jsou (i mezi mými posluchači) lidé, pro které je nedotknutelný i jejich klobouk. 

S takovými je ovšem lepší nežertovat. 

 

Zpracováno podle knihy: Duše poutníka - Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem 

Paulasem. 

 
 

 

 

 

Udělám, co mohu, zbytek svěřím Bohu 

 

Při jedné z návštěv kostela v Mariánských lázních jsem objevila brožuru 

s názvem -To promodlím - . Je to příručka pro chvíle vyprahlosti i povzbuzení, 

pro hledání modlitby či rozjímání. Zaujala mne,koupila ji  a už po několik let, v ní 

čerpám inspiraci. Poslední odstavec je věnován ženám – berte prosím s humorem. 

Měsíc březen má svůj „ženský den“, proto se chci podělit o zážitek, reakci a 
zamyšlení. 

 

 

Modlitba pro ženy : 

„Pane, dej mi moudrost, abych pochopila muže,  

dej mi lásku, abych mu odpustila, 

dej mi trpělivost na jeho nálady… 

Jen mi nedávej sílu… nebo ho zabiju! 

Nejen pěkný Den žen přeje  

V. Petružálková 

 

  

http://www.ikarmel.cz/kniha/Duse-poutnika_10939.html
http://www.ikarmel.cz/autor/spidlik-tomas


 

HISTORICKÉ OKÉNKO   

 

Pojďme se podívat do historie. IV. 

Zápis P. Luska pokračuje: 

Hlavní oltář, který dle relace svrchu naznačené měl býti odstraněn a 

vystřídán oltářem Mariánským, neměl umělecké ceny pražádné. Byla to práce 

truhláře nepříliš důmyslného. Odůvodněně dá se souditi, že v době, kdy se stavěl, 
nebylo na lepší finančních prostředků. Mensa oltářní měla zděný základ, oltář byl 

postaven r. 1860, tedy za faráře P. Václava Zímy. Svatostánek byl zřízen v letech 

devadesátých za faráře Josefa Suchého, kaplana Františka Prokeše a prvního 

katechety Ignáce Schreyera ze sbírek. Po stranách mensy byly napodobené sloupy 

z prken, dole hranaté a ve výši obrazu oltářního kulaté a nahoře ukončeny jakoby 

kapličkou o čtyřech sloupcích, v níž byla rovněž neumělá socha dřevěná.Oltářní 

obraz sv. Jakuba, který se uchovává v městském muzeu a kopie jeho od Jáchyma 

Žídka za 50 zl. Je na půdě. Oltářní obraz o vánocích se vyjímal a místo něho 

dával se do rámu obraz Narození Páně od Führicha a v postě kříž s Kristem od 

místního malíře Maischeidera (Majšajdra). 

     Ještě před mým příchodem do Železného Brodu daroval nejmenovaný dárce 

na kostel 5000 Kč. Zželelo se mu patrně toho ubohého stavu, v jakém se kostel 
nalézal uvnitř i zevnitř r. 1924. 

     Na Květnou neděli r. 1925 přišel do zdejšího kostela majitel přádelny baron 

Theodor Liebig, který pak do téhodne poslal na kostel 5000 Kč. Dne 9. července 

1929 zemřela paní Maxmiliána Holá, obchodnice, bezdětná vdova, která 

testamentárně odkázala na kostel 5000 Kč. Za takového finančního stavu svolal 

vldp. děkan Hájek na den 25. října 1930 do fary komisi, která se měla zabývati 

návrhem na nový oltář. Účastnili se jí z Prahy Ing. Architekt Rudolf Klenka, který 

později zaslal nákres oltáře a jeho detaily, profesor umělecké akademie Damian 

Pešan, od něhož je socha sv. Jakuba na hlavním oltáři, dřevěná, pozlacená za 

4800 Kč. Třetí účastník Jan Píša pozlacovač a restaurátor oltářů, který zlatil sochu 

sv. Jakuba a restauroval Mariánský oltář za 18000 Kč. Tento oltář nejenom získal 
na vzhledu, nýbrž a hlavně pokud se týká trvání. Je ovšem nově natřen barvami, 

pozlacen a postříbřen, bude však zachován pro celou budoucnost. Socha Piety, 

jakož i jiné součástky oltáře byly spuchřelé a zasaženy červotoči. Aby mohly  

dále sloužiti svému účelu, byly dány do místnosti naplněné kyanovodíkem, jimž 

ničí se bytový hmyz, pak v kotlích vyvařeny, aby se zničily zárodky červotoče a 

petrifikovány, tj. napuštěny látkou, která mění zčervotočivělé dřevo ve 

zkamenělinu, načež teprve se povrch barví a zlatí. Pieta měla nátěry tři, nynější 

nátěr je dle původního. Dokud byla Pieta v práci, vodili na ni se podívat žáky 

učitelé a profesoři různých uměleckých škol. Mimo jmenované členy komise 

z Prahy, účastnil se komise také ředitel architekt Alois Metelák, neboť na oltáři 

byly projektovány ozdoby ze skla. O prázdninách r. 1931 zavítal do zdejšího 



kostela ing. Architekt profesor Rudolf Klenka při cestě do Krkonoš, znovu měřil 

rozměry základů pro nový oltář a tázal se, kolik peněz na oltář máme. 17000 Kč 

odvětil jsem, to je ovšem hrozně málo. Vldp. děkan Hájek dostal dne 24. ledna 

1931 nákres na oltář. Brzy potom žádal prostřednictvím ředitelství zdejší státní 
odborné sklářsko-obchodní školy, ministerstvo školství a národní osvěty, aby 

sklářská škola mohla zdarma pracovati na skelné ozdobě oltáře. Brzy po zaslání 

této žádosti nastal pro nový oltář následující příznivý obrat. V únoru r. 1932 přijel 

do Železného Brodu vldp. děkan Hájek, na nádraží setkal se s panem ředitelem 

Metelákem, který přišel vstříc svému představenému p. Aloisu Pižlovi, sekčnímu 

šéfovi z ministerstva školství a národní osvěty, jež má dozor nad zdejší sklářsko-

obchodní školou. Pan ředitel Metelák představil vldp. děkana Hájka, který využiv 

vhodné příležitosti, prosil sekčního šéfa, aby sklářská škola směla zadarmo 

pracovat na skelné výzdobě nového hlavního oltáře. Vldp. děkan Hájek přišel 

tehdy do fary celý rozradostněn, že se mu povedl šťastný tah, řekl: Nyní je udělán 

veliký krok kupředu. Sekční šéf Pižl slíbil, že sklářská škola nejen práci udělá 

zdarma, nýbrž dá sama materiál na skelnou výzdobu oltáře. Při připomínce vldp. 
děkana, odkud se vezme úhrada na tuto výdajovou položku, odpověděl sekční šéf: 

Však se na to úhrada někde najde. V dubnu r. 1932 zadal vldp. děkan Hájek 

stavbu oltářního mramoru firmě Ladislav Hoření, za 24000 Kč, schody za 5000 

Kč. Oltář je zdělán z mramoru Sliveneckého v Zuckmantlu ve Slezku, kde má 

Hoření žulové lomy a zařízení na obrábění kamene. Hoření dal ze svého na 

betonový masiv 11 aut říčního písku a 26 q cementu s dovozem. Stavitelská firma 

Otto Rezler postavila betonový masiv za 2000 Kč. 

     Dále následuje dlouhý výpis dárců, ze kterého vyberu pouze dárce větších 

částek: 

Nejmenovaný dárce z továrny a odkaz paní Holé – 17000 Kč 

Městská spořitelna a okresní záložna 4000 Kč 
Bohumil Kalfus, vrchní poštmistr a Heřman Jiránek, dentista 10000 Kč 

Otto Rezler, stavitel a Josef Kalfus obchodník po 500 Kč 

Ludmila, Jiří a František Buchtovi z Dlouhého  300 Kč 

Následuje dlouhý seznam dárců po 20 Kč – 100 Kč, následně se došlo k částce 

37570 Kč 

     Dne 31. července 1932 v pondělí po pouti strhl se hlavní oltář. Mnoho práce to 

nedalo: se shora se snesl vrchní plát, vyňal se oltářní rám, odnesl svatostánek a to 

maličko, co zbylo, zhroutilo se pak na zem jako hromádka neštěstí. Uvnitř na 

prkně byl letopočet psaný tužkou 1860, patrně rok, kdy oltář byl postavena dva 

německé nečitelné podpisy, patrně truhlářů, kteří oltář robili. Čekalo se, že aspoň 

v podezdívce se něco nalezne, ale zase marně.  

 
Pokračování příště.          Vladimír Hlubůček 

  



FARNÍ KALENDÁŘ    

                       
      
1.3. čt Sv. Suitbert   8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

1.3. čt  17:00 Držkov–sv. Bartoloměj Mše sv. 

2.3. pá Sv. Simplicius 17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Kříž. cesta 

2.3. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

2.3. pá  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

3.3. so Sv. Kunhuta 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

3.3. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

4.3.                                           2. neděle postní 

4.3. ne Sv. Kazimír   8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

4.3. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

4.3. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

6.3. út Sv. Friedrich 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

7.3. st Sv. Perpetua a 

Felicita 

18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

7.3. st  18:45 Žel. Brod - fara Bibl.  hodina 

8.3. čt Sv. Jan z Boha   8:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

8.3. čt  17:00 Držkov–sv. Bartoloměj Mše sv. 

9.3. pá Sv. Františka 

Římská 

17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Křížová 

cesta 

9.3. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

10.3. so Sv. Jan Ogilvie 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

10.3. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

11.3.                                         3. neděle postní 

11.3. ne Sv.Eulogius z 

Kordoby 

  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

11.3. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

11.3. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

13.3. út Sv. Patricie 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

14.3. st Sv. Matylda 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

14.3. st  18:45 Žel. Brod – fara p. Kalfus –  

O Kanadě 

15.3. čt Sv. Longin   8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

15.3. čt  17:00 Držkov–sv. Bartoloměj Mše sv. 

16.3. pá Sv. Heribert 17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Kříž. cesta 

16.3. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 



16.3. pá  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

17.3. so Sv. Patrik 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.  

17.3. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

18.3.                                          4.neděle postní 

18.3. ne Sv. Cyril 

Jeruzalémský 

  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

18.3. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

18.3. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

18.3. ne  17:00 Žel. Brod - fara Setkání rodin 

a manžel. 

párů 

20.3. út Sv. Archip 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

21.3. st Bl. Serapion 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

21.3. st  18:15 Sklářská škola - aula Přednáška 

ČKA 

22.3. čt Sv. Epafrodit   8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

22.3. čt  17:00 Držkov–sv. Bartoloměj Mše sv. 

23.3. pá Sv. Turibius  17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Kříž. cesta 

23.3. Pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

24.3. so Sv. Kateřina 

Švédská 

16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

24.3. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

25.3.                                         5. neděle postní 

25.3. ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

25.3. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

25.3. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

27.3. út Sv. Rupert 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. není 

28.3. st Sv. Rogát 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

28.3. st  18:45 Žel. Brod - fara Bibl. hodina 

29.3. čt Sv. Ludolf   8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

29.3. čt  17:00 Držkov–sv. Bartoloměj Mše sv. 

30.3. pá Sv. Jak Klimak 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

30.3. pá  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

31.3. so Bl. Balbína 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.  

31.3. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

 

  



Březen 2012 – Kalendář s citáty z Písma sv.                                                                                                                   
Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným veršem z Bible 
 

1. Má duše čeká na Pána, více než stráže na svítání. Ž 130 
 

2. Miluj Pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou 

svou myslí. Mt 22,37 

 

3. Vizte, abyste neodpírali mluvícím. Žid 12,25 
 

4. Ovoce pak Ducha jest: láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, 

věrnost, krotkost, střídmost. Proti takovým není zákon. Gal 5,22-23 
 

5. Cvič se v pobožnosti. 1. Tim 4,7 
 

6. Já, já sám shlazuji přestoupení tvá pro sebe, a na hříchy tvé 

nevzpomínám. Iz 43,25 
 

7. Radujte se v Pánu vždycky. Fil 4,4 
 

8. Bezbožník pro pýchu, kterou na sobě prokazuje, nedbá na nic, všecka 

myšlení jeho jsou, že není Boha. Ž 10,4 
 

9. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte i vy jim. Mt 7,12 
 

10. Jdu, abych vám připravil místo … Abyste i vy byli, kde jsem já! J 14,2-3 
 

11. Nauč nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce. Ž 

90,12 

 

12. …Toto jest ten Syn můj milý, toho poslouchejte. Lk 9,35 
 

13. Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi. 

1. Tim 6,12 
 

14. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých. 

Ž 130,2 
 

15. Neboť ty věci, které se vidí, jsou dočasné, ale které se nevidí, jsou 

věčné.  2. Kor 4,18 



16. Kdo by chtěl svůj život zachovat, ztratí jej. Mk 8,25 
 

17. Kdo slovo mé slyší a věří tomu, který mne poslal, má život věčný, a na 

soud nepřijde. J 5,24 
 

18. Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci ze zákona tvého. Ž 119,18 
 

19. Kde se rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost. Řím 5,20 

 

20. Miluj svého bližního jako sám sebe. Mt 22,39 
 

21. Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem.  1. Jan 3,18 
 

22. Čisté jsou tvé oči, tak že na zlé věci hleděti a na bezpráví se dívati 

nemůžeš. Abakuk 1,13 
 

23. Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka a skrýváš  se v čas sloužení? Ž 10,1 
 

24. Poslouchej, synu můj, cvičení otce svého a neopouštěj naučení matky 

své. Přísloví  1,8 
 

25. Dnes, uslyšíte-li hlas Jeho, nezatrvzujte srdcí svých. Žid 3,15 

 

26. … jdi, víra tvá tě uzdravila. A hned prohlídl, a šel cestou za Ježíšem. Mk 

10,52 
 

27. Hned od věků a až na věky, ty jsi Bůh silný. Ž 90,2 
 

28. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstávala ve vás, a radost vaše byla 

plná. Jan 15,11 

 

29. Jaký je život váš? Pára zajisté jest, která se na maličko ukáže a potom 

zmizí. List Jak. 4,14 
 

30. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Mt 

16,26 
 

31. Ale to, co mi bylo ziskem, položil jsem sobě pro Krista za škodu. Fil 3,7  

  



 

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  17:00 
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 Evě Lédlové, 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 Železný Brod nákladem 

120 výtisků. 

Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel : 483 389 223,  

e-mail: fz.jakub@seznam.cz 
Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha, MS 

 
Více o nás a o naši farnosti: www.saletini.cz 
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