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EDITORIAL                               
 
Vážení čtenáři. 

V minulém čísle jsem Vám nabídla anketu týkající se  našeho zpravodaje 

a tím Vás požádala o spolupráci na jeho zlepšení či inovaci a v neposlední řadě 

i o informaci, zda je takový zpravodaj smysluplné tvořit. Nyní Vám zde nabízím 

vyhodnocení a jakýsi závěr, který z ní vyplynul. 

 

Z průměrného počtu věřících, kteří navštěvují nedělní bohoslužby, 18% 

odevzdalo anketní lístky. Zda je to hodně či málo, nechám na zvážení každému 

z Vás.  

Těchto 18% věřících odpovídalo takto: 
 

Jsou pro mne informace ve zpravodaji dostačující?   

 Ano – 83,3%  Ne – 16,7% 

 

Je zpravodaj svými rubrikami dostatečně přehledný?   

Ano – 100% Ne – 0% 

 

Které rubriky upřednostňuji a které bych vynechal/a? 

 Upřednostnění:  Informativní rubriky – 33.3% 

Pastorace – 27,8% 

   Farní kalendář – 22,2% 

   Ekonomika – 16,7% 

   Ostatní – méně než 10% 

 

 Vynechání: Přejeme – 11,1% 

   Obsáhlé – 5,6% 

 

Vyhovuje mi grafické zpracování a velikost písma?  

Ano – 94,4%  Ne – 5,6% 

 

Jaký typ článků bych upřednostnil/a 

  Zde se nejčastěji objevoval požadavek na informativní články a to 

asi 30% a katechetické či pastorační články a to asi 15% 
 

Jaké největší nedostatky zpravodaj má a co mi v něm chybí. 

 11,1% čtenářů chybí ve zpravodaji humor a stejnému počtu chybí 

staré logo na úvodní straně. 

  



Závěr: Pro mne i pro ostatní spolupracovníky z toho vyplývá, že zpravodaj má 

právo na existenci, ovšem měl by doznat jistých úprav. Budeme se snažit o to, 

aby byl skutečně především ZPRAVODAJEM, tedy aby nám podával zprávy, 

které souvisí s naším farním životem. Jistě se budeme snažit při změnách 
reagovat na podněty z ankety, ale zde musím poznamenat, že ne všemu se dá 

vyhovět. Například návrat starého loga zřejmě průchodný nebude. Souvisí to i s 

tím, že zpravodaj zcela změnil svůj vzhled, formát, grafickou úpravu, uspořádání 

i obsah a tak logicky i svůj titulní obrázek. Jak trefně poznamenal otec Jan , když 

jsme nad anketou debatovali „…. jiné vedení, jiná éra - nový tvar…..“. 

 V anketě se objevily i podněty nesouvisející s danými otázkami, ale přes 

to velmi inspirující. K těm bych se občas vrátila v dalších číslech zpravodaje. 

Dnes snad jen jeden, takzvaně žhavý. Byl to návrh na finanční příspěvek na 

časopis. Už jsme o něm uvažovali i dříve, ale nyní se nám toto téma jeví jako 

aktuální a vhodné i vzhledem k Vaší podpoře. Pokud budeme počítat jen výrobní 

náklady na vznik jednoho čísla zpravodaje dostaneme se přibližně na 6 – 7,- Kč. 

Po důkladném zvážení jsme se rozhodli, doporučit dobrovolný příspěvek na tyto 
náklady a to 5,- Kč za výtisk. 

 A tak… děkuji Vám všem, kteří jste si dali tu práci a pomohli nám hledat 

nové cesty pro zpravodaj, děkuji, že jej čtete a tím pádem práce na něm není 

úplně marná, děkuji i za vaši shovívavost při posuzování i za Vaši podporu. 

-el- 

 

 
 

PASTORACE                                        
 

 

Milí farníci, 

v letošním roce, již po dvacáté, budeme slavit Světový den nemocných. Tento 

den byl ustanoven blahoslaveným papežem Janem Pavlem II 13. května 1992, 

v 11. výročí atentátu na něj a zároveň v 75. výročí zjevení Matky Boží ve Fatimě, 

listem předsedovi Papežské rady pro pastorace zdravotníků kard. Fiorenco 

Angeliniemu. Blahoslavený papež Jan Pavel II napsal: „Má on být pro všechny 

věřící plodným časem modlitby, spoluúčastí a obětí utrpení pro dobro církve, a 

také výzvou pro všechny, aby poznali v nemocném bratrovi svatou tvář Krista, 
který skrze utrpení, smrt a zmrtvýchvstání dokonal dílo spásy lidstva.“ V loňském 

poselství k XIX. Světovému dni nemocných papež Benedikt XVI. uvedl:  „U 

příležitosti památky Panny Marie Lurdské, která se slaví 11. února, si církev 



každoročně připomíná Světový den nemocných. Podle přání ctihodného Jana 

Pavla II. se tato okolnost stává vhodným podnětem k zamyšlení nad tajemstvím 

bolesti a také k tomu, aby se všechna naše společenství i občanská společnost 

stávaly vnímavější k nemocným bratřím a sestrám. Pokud je naším bratrem každý 
člověk, tím spíše musí být ve středu naší pozornosti slabí, trpící a ti, kdo potřebují 

péči, aby se žádný z nich necítil zapomenutý nebo postavený na okraj, neboť 

"skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a k trpícímu. A to 

platí jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Taková společnost, která nedokáže 

přijmout trpící a neumí jejich utrpení sdílet a vnitřně nést svým soucitem, je 

společností krutou a nelidskou".  

První Světový den nemocných se konal především v katedrálách, jako hlavních 

kostelích jednotlivých diecézí, a centrálně v Lurdech a v Římě. V dalších letech 

centrální oslavy probíhaly v Čenstochové, Jamusukro(Pobřeží slonové kosti), 

Guadelupe v Mexiku, Fatimě, Loretě a v 1999 v Harisse v Libanonu. V 2000 roce 

se slavilo Jubileum nemocných v Římě. Pak centrálními místy byly: Sydney 

v Austrálii, Vailankamy v Indi, Washington, Lurdy, Jaunde v Kamerunu, 

Adelajda v Austrálii, Soul v Jižní Korei a poslední centrální oslavy proběhly 

v Lurdech v roce 2008. Další Světové dny organizovaly jednotlivé diecéze.  

Letošní 20. Světový den nemocných má motto vzaté z Lukášova evangelia 

„Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila“ (17,19). Papež Benedikt XVI. v úvodu 

poselství píše: „Velkodušným a laskavým přijetím každého lidského života, 

zejména slabého a nemocného, vyjadřuje křesťan významný rys evangelního 

svědectví podle příkladu Krista, který se skláněl k člověku sužovanému 

materiálním i duchovním utrpením, aby ho uzdravil“. 

Svatý Otec vybízí nemocné a trpící, aby se „ukotvili“ ve víře a zdůrazňuje, že ten, 

kdo věří, nikdy není sám. Papež píše o svátostech uzdravení, tzn. o svátosti 

pokání a smíření a o svátosti pomazání nemocných. Říká, že jejich přirozeným 
doplněním je svátost eucharistie – přijímání. Jsou to svátosti, které poukazují na 

úzké spojení fyzického zdraví s uzdravením zranění duše. Papež nabádá, že ten, 

kdo v nemoci „vzývá Pána,si může být jistý, že ho Boží láska nikdy neopustí“ a 

také, že „láska církve“ nikdy nezklame. Ve svátosti pokání, v „léku zpovědi, 

zkušenost hříchu nepřechází v zoufalství, ale člověk potkává Lásku, která 

odpouští a proměňuje“. Z toho důvodu chvíle utrpení, která se může stát časem 

zoufalství, se proměňuje v čas milosti, kde člověk vchází znovu do hloubi svého 

nitra, přemýšlí o svém životě a chybách jako marnotratný syn. Svatý otec vybízí 

k tomu, abychom obnovili význam svátosti pomazání nemocných, která nemůže 

být považovaná za svatost menšího významu, jen pro umírající. Praxe této 

svátosti sáhá až do prvních křesťanských společenství. Hmatatelně, ve svatých 



olejích je možné zakusit něžnost Boha a také přítomnost společenství církve, 

která se modlí za uzdravení, za úlevu v utrpení, za spojení s trpícím Kristem. 

Poselství zdůrazňuje význam eucharistie. Přijímání přijaté v nemoci „zvláštním 

způsobem pomáhá k proměně“, která „spojuje nemocného s obětí, jakou Ježíš 

vykonal ze sebe sama Otci pro spásu všech. Papež vyzývá celé společenství 

církve, zejména farnosti, aby „zajistily nemocným a lidem v pokročilém věku 

možnost častého přijímání Benedikt XVI. pak zdůrazňuje, že zejména v situaci, 

kdy je eucharistie podávána nemocným jako viatikum, stává se – slovy sv. Ignáce 
Antiochijského – „lékem nesmrtelnosti, protijedem smrti, svátostí přechodu ze 

smrti k životu, z tohoto světa k Otci, který všechny očekává v nebeském 

Jeruzalémě. 

Kéž nám všem, tento již 20. Světový den nemocných, pomůže ještě více přilnout 

ke Kristu a jít cestou víry, naděje a lásky. 

P. Jan                                                                                    

 
Z KANCELÁŘE      

 

 
 

 

Pomoc potřebuji – nabízím   
 

Poděkování 

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílejí na podporování našeho 

bohoslovce P. Crasty v jeho studiích. Důležité jsou nejen finanční prostředky, ale 

také modlitba. 

Částka 6 000,- Kč na studium v letošním roce je již zaplacena. Díky vaší štědrosti 

zůstalo ještě  1 000,- Kč na placení příštího roku. 

Jednotliví dárci věnovali   2 290,- Kč 

Výrobky dětí /svíčky atd./    500,- Kč 

Tříkrálová sbírka               4 210,- Kč 

Celkem vybráno  7 000,- Kč 

Pešatovi 
  



 

 

Ekonomika                                                  
 

 

V prosinci byl obnos sbírek 11.806,-Kč. Z toho na potřeby diecéze bylo odesláno 

2.133,- Kč. V lednu na Tříkrálovou sbírku se vybralo  4.104,- Kč. Tyto peníze 

budou použity na úhradu studia bohoslovce z Indie. Také v lednu proběhla sbírka 
na katolické školy. Bylo vybráno 2.174,- Kč. 

V březnovém čísle se budete moci seznámit s ekonomickým přehledem (příjmy, 

výdaje, hospodaření) za rok 2011. 

 

 

 

 

Přejeme         

 

 
V únoru oslaví svá životní jubilea: Martin Hanuš 

    Emilka Petrová 

Helena Procházková 

Marie Pastorková 

Mirek Lamač 

Marie Pešková 

Zdislava Bartošová – Bohuslavová 
Zdeňka Rákosová 

 

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

 

 

 

Výročí - Zlatá svatba 

Chceme za celou farnost také popřát novo-staromanželům Jiráskovým 

k jejich významnému životnímu jubileu – Zlaté svatbě! Oslavili jsme s nimi a 

Bohu společně poděkovali již 14. ledna při bohoslužbě v našem chrámě. Výročí 

jejich svatby před padesáti lety v Újezdu u Valašských Klobouk, však připadá na 

3. února, proto chceme ještě jednou Lídě a Jaromírovi Jiráskovým ze srdce popřát 
hojnost všech Božích darů, zvlášť vzájemné lásky, trpělivosti a tolerance! 

 
  



NENECHTE SI UJÍT                

*****                    PŘEDNÁŠKA ČKA             

***** 

ve středu 19. února 2012, 18:15, v KC Kino - Železný Brod. 

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

a besedu s Mgr. Ivanem Peřinou, vedoucím stavebně historického průzkumu, 

tentokrát o historii našeho města: 

Sonda do vlastní historie 

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM KOSTELA SVATÉHO JAKUBA 

VĚTŠÍHO V ŽELEZNÉM BRODĚ 

 

Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě je obecně považován za 
barokní stavbu z konce 18. století. Nedávno provedený průzkum však objevil v 

jeho základech relikty mnohem starší, patrně středověké stavby. 

Přednáška má osvětlit a přiblížit výsledky stavebně historického 

průzkumu v kontextu historie města, dendrochronologickou analýzu i 

fotogrammetrii v kontextu teoretických otázek, zejména pak k čemu vlastně 

slouží stavebně historický průzkum a jaké jsou jeho výsledky i další cíle. 

Mgr. Ivan Peřina (* 1980) absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, obor Kulturně historická regionalistika, specializace stavební historie. Ve 

své bakalářské práci Stavební vývoj hradu Vranova (2004) i diplomové práci 

Hrady horního Pojizeří mezi Malou Skálou a Turnovem (2007) se věnoval 

především problematice poznání stavebního vývoje hradů v Českém Ráji.˝ 
V letech 2005 až 2008 pracoval v Oddělení výzkumu, průzkumu a 

dokumentace Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, detašované 

pracoviště Česká Lípa. Od roku 2008 do současnosti provozuje živnost se 

zaměřením na stavebně historické průzkumy a dokumentaci historických staveb. 

V roce 2010 působil jako externí vyučující na Univerzitě J. E. Purkyně v 

Ústí nad Labem, obor Dokumentace památek a rovněž nastoupil na částečný 

úvazek do oddělení průzkumů Národního památkového ústavu v Liberci. 

Výsledky své práce s převážně castellologickými tématy publikuje formou článků 

v odborné literatuře. 

Přijďte v co nejhojnějším počtu dozvědět se nové skutečnosti z historie 

vlastního města!  

Ing. arch. Martin Tomešek  



******* 

 

Srdečně Vás zveme  

na přednášku p. Kalfuse,  
který se s vámi chce podělit o své zážitky  

- z cest po Svaté zemi, případně i jiných krajinách  

– Kanada, USA, ŘÍM, Paříž… 

Přijďte se potěšit vzácnými pohledy na svět a nechat se inspirovat k vašim 

vlastním budoucím cestám. 

Kdy: na Hromnice – 2.2.2012 v 19hod. (po večerní mši sv.) 

Kde: fara Železný Brod 

~ 

Přijďte, jste srdečně zváni!!! 

 
****** 

 
FARNÍ PLES 

 

Srdečně Vás zveme na každoroční farní ples na naši faru!!! 

Kdy:  v sobotu 18.2.2012 od 16hod. až do vyčerpání (zásob i fyzických sil) 

Kde: fara Železný Brod 

Čeká vás opět báječná tombola a další společné setkávání! 
Přijďte posedět i zaplesat !!!! Těšíme se na Vás! 

P.S. Dobroty a dobrůtky vítány.  

 

OHLÉDNUTÍ    
 

 

Byla u nás Svatá rodina aneb Novéna 2011 
Ve čtvrtek před Štědrým dnem k nám přišla Svatá rodina. Po zazpívání „Kdo 

klepe tam?“ Odpověď zpívaná byla – „My dva jsme  

chudobní, prosíme o nocleh chatrný…“, první vešel do dveří. Posel s obrázkem 

sv. Rodiny (zakoupen v Římě). A za ním mnoho dobrých lidí. Bylo nás celkem 

15. Mamka musela do sklepa pro židle. Já začala modlitbu – Vyznání víry a 

všichni pak pokračovali a modlili se Radostný růženec. Otec Jan na závěr 

požehnal. Tři děti byly moc hodné. Obrázek zůstal přes noc u nás a druhý den 

jsem byla já poslem a šla první. Bylo to už poslední setkání na faře v Žel. Brodě. 

Z devíti setkání jsem se s mamkou zúčastnila pěti. 

Bylo to pěkné čekání na Vánoce.                    Aťka Petružálková a mamka              

  



FÓRUM                                        

 

Zlatá svatba  

 

Mezi manželé, kteří oslavili 5O let společného života patří již také naši farníci 

Jaromír a Lída Jiráskovi z Malé Skály.  

Součástí oslavy byla mše svatá dne 14. ledna ve 13 hod. v našem, slavnostně 

vyzdobeném, kostele sv, Jakuba.  
Na počátku obřadu, při kterém manželé obnovili svůj manželský slib, přivítal 

jejich syn všechny členy rozvětvené rodiny i ostatní přítomné. Mši svatou sloužili 

společně náš P. Jan a P. Kryštof z Bozkova. V homilii připomněl P. Kryštof i 

některé události ze života manželů, jejich lásku a hezké vzájemné vztahy,  

Do slavení mše svaté se zapojila aktivně celá rodina. Vnuci ministrovali, 

oslavenkyně Lída četla epištolu, hudbu zajistila dcera Eva Lédlová s manželem a 

dětmi. Zazněla velmi pěkně skladba Panis angelicus. Na konci mše svaté 

poděkoval  

oslavenec pan Jirásko otcům kněžím za slavení mše svaté, členům rodiny za 

hudební doprovod a všem za účast.  

Co dodat ? Bylo to krásné.  

Nyní. na závěr patří dík našim oslavencům za mnohé co během let pro naši 
farnost udělali i za příklad věrnosti manželskému slibu.  

 

Do dalších let společného života jim přejeme i nadále vzájemnou lásku, úctu, 

porozumění a Boží požehnání.  

 

PS. Na koláčkách a ostatních dobrotách jsme si pochutnali ještě i v neděli po mši 

svaté na faře..  

 

farníci 

 
 

     

HISTORICKÉ OKÉNKO   

 

 

Pojďme se podívat do historie. IV. 

 

     Třetím obrazem, který se o velikonocích střídal s ostatními na hlavním oltáři, 

je „Ukřižování“ (215x126cm) signované F.M.1871, nyní v muzeu. Zobrazen je 

Kristus na kříži, lkající Panna Marie, sv. Magdalena a sv. Jan, v romantické 

krajině s řekou a hradem v nízkém pozadí. Autorem tohoto klasisticky laděného, 



akademického díla je místní malíř dobrého průměru a zároveň fotograf, František 

Majšajdr (nar.1830, zemřel 1890 v pražské nemocnici), který maloval převážně 

olejem četné obrazy  náboženských motivů, podobizny a v blízkém bozkovském 

kostele i nástropní malby. 
     V roce 1932-1933 byl zřízen a v roce 1934 vysvěcen moderní oltář 

z červeného sliveneckého mramoru a skla (podle návrhu pražského architekta R. 

Klenky). Skleněné sloupky člení plochu retabula a oddělují zezadu osvětlené 

obrazy českých světců: sv. Vojtěcha, bl. Zdislavy, sv. Anežky a sv. Prokopa, jejich 

kresby jsou leptány pískem v rubínovém přetahu na spodní křišťálovou vrstvu 

(návrh prof. Zd. Jůna). Broušené svícny a vázy tvoří vertikály oltáře nízce 

komponovaného. Nad svatostánkem, okrášleným polodrahokamy, dominuje 

zlacená socha sv. Jakuba (od Damiána Pešana). Prázdný prostor nad oltářem byl 

vyplněn skleněnými závěsy, zdobenými kovovými reliéfy hrajících andělů a 

Kristovy hlavy (návrh prof. Žák), které byly spolu s kovovou věčnou lampou od 

téhož navrhovatele v roce 1969 nesmyslně odstraněny prý „podle požadavku 

nové liturgie“ a byly uloženy na půdě fary. Po letech jsem po odstraněných 
závěsech pátral, ale bohužel, již jsem je nenalezl, zbylo pouze věčné světlo. 

     Co předcházelo stavbě nového oltáře, nám nejlépe odpoví zápis P. Josefa 

Luska, os. děkana.: Z které doby, případně odkud pochází vnitřní zařízení kostela, 

nedá se určiti. Nejpamátnějším, nejumělečtějším a proto nejcennějším předmětem 

je socha Piety na Mariánském oltáři. Dle posudku znalce starožitností a 

konzervátora zemřelého již kanovníka na Vyšehradě Eduarda Šittlera a architekta 

prof. R. Klenky z křesťanské akademie, kteří zde byli na komisi v době vakatury 

beneficia o prázdninách r. 1924, bylo rozhodnuto, že toto palladium pochází 

z XV. století gotiky. Tento názor byl potvrzen výpovědí profesora umělecké 

akademie Matějíčka, který na výzvu Dr. Emanuela Poche, smluvního úředníka 

ministerstva školství a národní osvěty, spisoval historické památky okresu 
zdejšího, který sem přijel z Nové Paky, kde byl na letním bytě. Pro tuto vzácnost 

měl oltář Mariánský býti přenesen za hlavní a postranními brankami rozšířen. 

Sochou sv. Jakuba, na brance mělo se luštiti patricinium kostela. Nákres na toto 

rozšíření a úpravu postranního oltáře za hlavní, obstarala křesťanská akademie. 

Tento nákres zaslán byl biskupské konzistoři se žádostí o úchvalu. Při generální 

vizitaci dne 18. května 1926 dp. Farář Hájek vyložil namístě zamýšlený projekt 

vldp. vizitátoru Antonínu Čechovi, světícímu biskupu v Litoměřicích. Není 

možno udati důvod, pro který toto podání do smrti vldp. biskupa dne 26. srpna 

1929, vzdor urgencí patronátního i farního úřadu nebylo vyřízeno. Mohlo by se 

souditi, že vldp. biskup nechtěl připustiti tuto změnu proto, že se mu zalíbila 

úprava hlavního oltáře pro májovou pobožnost, které se sám zúčastnil a velice 

pochvalně se vyslovil o hojné účasti věřících na této pobožnosti. Úprava hlavního 
oltáře pro májovou pobožnost záležela v tom, že pomocí obručí dřevěných a 

světle modré látky udělala se v rámu vyňatého oltářního obrazu, Lourdská 

jeskyně s Madonou. Po stranách přišly dva cypřiše, před sochou vždy velice 

bohatá výzdoba květin, na níž věnovala každoročně paní lékárníková Miroslava 



Geislerová 300 Kč. Zdejší dámy daly 12 kilových svící a květiny. 

…….. 

Pokračování zápisu P. Luska příště 

     Vladimír Hlubůček 

 

 

O barokním kostelíku na Poušti 

 

Založil jej hrabě Karel Josef Des Fours, pán na Hrubém Rohozci u 

Turnova. Dostaven byl r. 1769, stavitelem byl železnobrodský primas pan Jiří 

Volkert, který již dříve postavil kostelík v Jenišovicích, Smržovce a Rokytnici 

n./Jiz. Pod kostelíkem je hrobka rodu hrabat Des Fours, dostavená r. 1861. Mimo 

pozdějších ostatků příslušníků rodiny Des Fours zde byly jako první uloženy 

ostatky hraběte Mikuláše – zakladatele rodového panství v Čechách, zemřelého r. 

1661. 

Asi 50m severně od kostelíka jsou ještě patrny zřícené základy obydlí, 
ve kterém původně bydlel poustevník. Dle železnobrodské kroniky se Poušť 

připomíná jako sídlo poustevníka již před r. 1690. Údajně již před r. 1689 si zde 

postavil zbožný muž jménem Vorský – či Dvorský kapličku Božího hrobu a vedle 

dřevěný domek, v němž poustevničil. Ze dne 16.6.1731 je v gruntovní knize 

města Žel. Brodu zápis kupní smlouvy, kterou měšťan Daniel Morávek prodává 

kus neužitečného pole pro postavení poustevny. Poustevníkem je v té době 

jmenován fráter Josef Erlenbacher, poustevník 3. řádu sv. Františka. 6.6.1742 

prodává k tomu Václav Maryška, soused Brodský, další kousek neužitečného 

pole na zahrádku. V době sedmileté války (1756-1763) se zde po nějakou dobu 

z neznámých důvodů u frátera Josefa ukrýval právě zakladatel kostelíka, mladý 

hrabě Karel Josef Des Fours.   
Kostelík na Poušti patří stavebně mezi nejhodnotnější církevní stavby 

v okolí. Slohově neporušená památka barokní architektury tvoří význačnou 

dominantu okolní krajiny. Kostelík a jeho okolí jsou v žalostném stavu. Desetiletí 

trvající barbarský nezájem zničil a rozkradl dobový inventář. Z omítek vnějších i 

vnitřních zůstalo torzo. Okna bez jediné tabulky, polozřícená kruchta, zničené 

schody, dveře do sakristie i oratoře vyrvány a zničeny, děravá střecha atd.    

                    

                      Ze zápisků J. Josefa v r. 1991 text uchovala V. 

Petružálková 

 
FARNÍ KALENDÁŘ    

  



                       
      
1.2. St Sv. Gelasius 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

2.2. čt Uvedení Páně do 

chrámu - Hromnice 

17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

2.2. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

2.2. čt  18:45 Žel. Brod - fara Přednáška o 

Sv. Zemi  -  

p.Kalfus 

3.2. pá Sv. Blažej, sv. 

Ansgar 

18:00 Žel. Brod - fara Mše sv.+ 

Svatoblažejs
ké požehnání 

4.2. so Sv. Ondřej Corsini 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

5.2.                                         5. neděle v mezidobí 

5.2. ne Sv. Agáta   8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

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

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

7.2. út Sv. Richard 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

8.2. st Sv. Jeroným 

Emiliani, ct. Mlada 

18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

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

9.2 čt    8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

9.2. čt  17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

10.2. pá Sv. Scholastika 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

10.2. pá  18:45 Žel. Brod – fara Příprava na 

biřmování 

11.2. so Panna Maria 

Lurdská 

16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

12.2.                                       6. neděle v mezidobí 

12.2. ne Sv. Damián   8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.+ 

svátost 

Pomazání 

nemocných 

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

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

14.2. út Sv. Valentin 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

15.2. st Sv. Jiřina 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

  



15.2. st  18:15 KC kino Přednáška 

ČKA 

16.2. čt Sv. Juliána   8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

16.2. čt  17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

17.2. pá Sv. Alexius  18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

18.2. so Sv. Simeon 16:00 

18:00 

Zásada – sv. Antonín 

Bzí – Nejsv. Trojice 

Mše sv. 

nebudou 

18.2. so Sv. Simeon 16:00 Žel. Brod - fara Farní ples 

19.2.                                       7. neděle v mezidobí 

19.2. ne bl. Godšalk   8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

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

19.2. ne  15:00 Žel. Brod - fara Karneval pro 

děti 

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

21.2. út Sv. Petr Damiani 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

22.2. st Popeleční středa 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

23.2. čt Sv. Polykarp 8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

23.2. čt  17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

24.2. pá Sv. Modest 17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Křížová 

cesta 

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

24.2. pá  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 
biřmování 

25.2. so Sv. Valburga 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

26.2.                                        1. neděle postní 

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

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

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

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

a manž. párů 

28.2. út Sv. Roman 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

29.2. st Sv. Rufin 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

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

  



ÚNOR 2012 – Kalendář s citáty z Písma sv.                   
                                                                                                 Najděte 

si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným veršem z Bible 
 

1. Panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají pocítit svou 

moc. Mezi vámi však tomu tak nebude... Mt 20,25-6 

 

2. Co jsem já dal zdarma, musíš i ty zdarma dávat. Dt 4,5 

 

3. Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly 

naproti ženichovi. Mt 25,1 
 

4. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. Lk 11,3 

 

5. Jestliže však některé větve byly odlomeny, ty pak, oliva planá, byls na 

jejich místo naroubován – a tak máš spojení s kořenem olivy ušlechtilé a 

s její mízou – nevynášej se nad ostatní větve! Řím 11,17-18 

 

6. ...kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty... Lk 6,29 

 

7. Copak to není ten tesař, syn Marie a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a 

Šimonův? Mk 6,3 
 

8. Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici 

shromážděte do mé stodoly. Mt 13,24-30 

 

9. ...kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování. Řím 12,6-7 

 

10. Jen On je náš pokoj. Ez 2,14 

 

11. Amen, pravím ti: nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního 

haléře. Mt 5,26 

 

12. Pán posiluje kroky člověka, má zalíbení v jeho životní cestě. Ž 36,23 
 

13. Ježíš pak obcházel všechna města, vesnice, učil v jejich synagogách a 

hlásal radostnou zvěst o Božím království. Mt 9,35 

 

14. Pravé přátelství je darem Božím. Matka Tereza 

 

15. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji 

najdou. Mt 7,13-14 

  



16. … a jestliže se ten člověk něčeho špatného dopustil, ať na něj podají 

žaloby. Sk 25,4-5 

 

17. Když se modlíte, nebuďte při tom povídaví jako pohané. Ti si totiž 
myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Mt 

6,7-8 

 

18. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Mk 1,17 

 

19. Pak je uvedl do svého bytu, dal prostřít stůl a jásal nad tím, že on i celý 

jeho dům uvěřil v Boha. Sk 16,34 

 

20. ...vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Mt 6,8 

 

21. Tak praví Pán Hospodin: Ačkoli jsem je dal daleko odvézt mezi národy a 

rozptýlil jsem je po zemích, budu jim nakrátko svatyní v zemích, do 
kterých přišli. Ez 11,16 

 

22. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, 

ten nese mnoho ovoce. Jan 15,5 

 

23. Dále je nebeské království podobné síti. Když je plná, rybáři ji vytáhnou 

na břeh, posadí se, co je dobré vyberou do nádob, co však za nic nestojí, 

vyhodí. Mt 13,47-48 

 

24. Kdo z vás má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 

devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? 
Lk 15,4 

 

25. Kdo dává chudému, nebude míti žádného nedostatku, kdožpak skrývá 

oči své, množství zlořečení naň se obrátí. Přísloví 

 

26. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Lk 2,40 

 

27. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom 

Otec. Mk 13,32 

 

28. Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo! Lk 19,10 

 
29. Zdrávas, hvězdo moří, živitelko Boží, ustavičná panno, slavná nebes 

bráno! Chvalozpěv 

  



 

 

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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