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EDITORIAL 

Milí farníci, 

letos bychom se v našich článcích v rubrice Cesty víry a Pastorace chtěli 

věnovat jednotlivým svátostem, protože svátosti vedou ke svatosti a 

setkáváme se v nich se samotným Kristem. Stojí za to se s ním setkávat, 

protože On je jediným oknem, kterým můžeme vidět do nebe. A v nebi je to 

velmi krásné, kdyby nebylo, nestálo by Mu to za námahu, aby nám zde 

svátosti vybojoval a zanechal.   

První svátostí je křest, iniciační svátost, bez ní člověk nemůže další svátosti 

přijímat. Toto číslo Jakuba je jí tedy věnováno. 

Kéž v nás ovoce této svátosti stále dozrává, ať žijeme neustále v milosti 

posvěcující. A jak rád připomínal pan děkan P. Kováčik: „Hlavně neztratit 

roucho milosti.“ 

P. Jan a Lenka 

 

CESTY VÍRY 

INICIAČNÍ SVÁTOSTI 

KŘEST 

Co je to křest? 

Křest je cestou z říše smrti do života; je bránou do církve a počátkem trvalého 

společenství s Bohem. Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny 

ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho 
výkupné smrti na kříži, a tak nás vysvobozuje z moci hříchu, očišťuje od 

všech osobních hříchů a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, 

který nekončí. Protože křest je smlouvou s Bohem, musí člověk k němu říci 

své svobodné „ano“. V případě křtu malých dětí vyznávají víru  jejich rodiče 

jako zástupci. 

Jak se křest uděluje? 

Klasickou formou udělování křtu je trojí ponoření křtěnce do křestní vody. Ale 

většinou se křtěnci na třikrát lije voda na hlavu a udělovatel křtu přitom 



pronáší slova: „N, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Voda 

symbolizuje očištění a nový život. Tuto skutečnost vyjadřoval už Janův křest 

pokání. Křest, který je udělován ve „jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ 
vodou, je více než pouhé znamení obrácení a pokání. Je to nový život v Kristu. 

Proto ještě následuje pomazání olejem křtěnců, oblečení bílého šatu a zapálení 

křestní svíce.  

Kdo může být pokřtěn a co se požaduje od čekatele křtu? 

Každý člověk, který ještě není pokřtěný, může přijmout křest. Jediným 

předpokladem křtu je víra, která při křtu musí být veřejně vyznána. 

Člověk, který chce přijmout křesťanskou víru, nemění pouze svůj pohled na 

svět. Vstupuje totiž na cestu učení se (katechumenátu), během níž se 

připravuje na přijetí Božího daru ve křtu. Osobním obrácením a křtem se stává 

novým člověkem, živým údem Kristova těla – církve.  

Proč církev křtí malé děti? 

Církev se od svého prvopočátku drží tradice křtít malé děti. Má to jediný 

důvod: ještě než se my sami rozhodneme pro Boha, Bůh se už dávno rozhodl 

pro nás. Křest je tedy milost, nezasloužený dar Boha, který se nás 

bezpodmínečně ujímá. Proto věřící rodiče, kteří si přejí pro své potomky jen to 

nejlepší, žádají křest, ve kterém je dítě osvobozeno od vlivu dědičného hříchu 

a vyrváno z moci smrti. 

Křest dětí předpokládá, že křesťanští rodiče budou křtěnce uvádět do víry a do 

křesťanského života. Ten, kdo dítěti odpírá křest z důvodu mylně chápané 

liberality, dopouští se na něm bezpráví. Tak jako nechceme dítěti odpírat 

lásku, pro kterou se samo také dokáže rozhodnout až později, neměli by věřící 

rodiče upírat svému dítěti křestní milost, nechtějí-li se na něm dopouštět 

příkoří. Tak jako se každý člověk rodí se schopností řeči, které se ovšem musí 

učit, rodí se každý člověk i se schopností věřit, avšak musí se víře učit. Křest 

však nelze nikomu vnucovat. Byl-li někdo pokřtěn jako malé dítě, musí svůj 
křest později „ratifikovat“ vlastním životem – to znamená, že k němu musí říci 

z vlastní vůle své „ano“, aby mohl začít přinášet plody.  

Kdo může křtít? 

V obvyklých případech je udělovatelem svátosti křtu biskup, kněz nebo jáhen. 

V případech nouze může platně pokřtít každý křesťan, ba dokonce každý 

člověk, když má úmysl konat to, co koná církev: vylévá na hlavu křtěnce vodu 

a vysloví formuli: „N“, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“  



Křest je natolik důležitý, že jej může udělit dokonce i nekřesťan. Jen přitom 

musí mít záměr konat to, co koná církev, když křtí. 

Je křest skutečně jedinou cestou ke spáse? 

Pro všechny, kteří přijali evangelium a uslyšeli, že Kristus je „cesta, pravda a 

život“ (Jan 14,6), je křest jedinou cestou k Bohu a ke spáse. Zároveň však 

platí, že Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi. Proto cestu ke spáse nalézají i 

všichni ti, kteří neměli příležitost skutečně poznat Ježíše a víru a kteří 

s upřímným srdcem hledají Boha a žijí podle svého svědomí (tzv. křest touhy).  

Bůh nám dal svátosti jako prostředky spásy. Proto je církev musí lidem 

neúnavně nabízet. Kdyby se vzdala tohoto svého poslání, zpronevěřila by se 

svému úkolu od Boha. Avšak Bůh sám není vázán na své svátosti. Tam, kam 

se církev – vlastní vinou nebo z jiných důvodů – nedostane nebo kde sklízí 

neúspěch, Bůh sám připravuje člověku jiné cesty ke spáse v Kristu.  

Co se děje ve křtu? 

Ve křtu se stáváme údy Kristova těla, sestrami a bratry svého Spasitele a 

Božími dětmi. Jsme vysvobozeni ze hříchu, vyrváni z moci smrti a od tohoto 

okamžiku předurčeni k životu v radosti vykoupených.  

Být pokřtěn znamená ponořit svůj osobní životní příběh do proudu Boží lásky. 

„Náš život“, říká papež Benedikt XVI., „patří Kristu, tedy už ne nám … on 

nás doprovází, jeho láska nás přijímá a osvobozuje od strachu. Ten, který je 

život sám, nás chrání a nese, ať už se vydáme kamkoliv.“  

Jaký význam má jméno, které při křtu dostáváme? 

Jménem, které dostáváme při křtu, nám Bůh říká: „Neboj se, vždyť jsem tě 

vykoupil, dal jsem ti jméno, jsi můj!“ (Iz 43,1).  

Ve křtu se člověk nerozplývá v jakémsi anonymním božství, nýbrž je potvrzen 

právě ve své jedinečnosti. Dostat při křtu určité jméno znamená, že Bůh mě 

zná; řekl mi své „ano“ a navždycky mě přijímá v mé nezaměnitelné 

individuálnosti. 

Proč by si katechumeni měli vybírat své křestní jméno po nějakém 

velkém světci? 

Nemáme lepší vzory ani lepší pomocníky než svaté. Je-li mým patronem 

světec, mám u Boha přítele.   

 /Youcat/ 



PASTORACE 

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od 

něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být 

pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to 

nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu 

mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a 

hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako 

holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj 

milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“   (Mt 3, 13-17) 

K řece Jordánu přicházeli hříšníci, aby poslouchali Jana Křtitele a přijali od 

něj křest pokání a čekali na setkání s Mesiášem. Ježíš také přichází k Jordánu 

a staví se do řady s hříšníky… Vzal na sebe všechny naše hříchy – sebe pro 

nás učinil hříchem. Jan v Ježíši rozpoznal slíbeného Beránka Božího, a proto 

se brání a říká: „To já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“  

Můžeme se vcítit do role Jana Křtitele a položit si otázku – Co dělat? Pokřtít 

nebo ne? Pokorný Jan ustoupil. 

Podobná dilemata prožívá mnoho farářů. Co mám dělat? Vykonat křest nebo 

ho odřeknout?  

Zajímavě o svém křtu (a byl pokřtěn jako dospělý) mluví v jednom rozhovorů 

Darek Malejonek/ polský skladatel, zpěvák a kytarista 

https://www.facebook.com/darek.malejonek/ : „Bůh se mi dal poznat, když 

jsem umíral. Přijal jsem křest tajně. Pamatuji si, že jsme přišli za farářem 

žádat o povolení ke křtu. Farář řekl: ,Nemůžu tě pokřtít, nemáš důležité 

dokumenty.´ Já jsem začal vysvětlovat a farář řekl: ,Dokumenty jsou 

nejdůležitější!´Já jsem to nevydržel a vypálil jsem:,Přece Ježíš je 

nejdůležitější!´/smích/ Dnes bych už tak nereagoval /smích/. Farář zmlkl a 

udiveně vzhlédl. (…) Povolení ale vydal. Křest následoval velmi rychle. 

Pozdě večer v prázdném kostele za Varšavou.“  

Pokorný farář ustoupil. Jak mnoho my kněží dnes potřebujeme takový Janův 

postoj, kdy o křest žádají třeba osamělé matky, které mnohdy ani nejsou 

schopné dát potřebné údaje o otci. Nebo rodiče žijící v takzvaných volných 

vztazích. … Pokřtít nebo ne? 

Mezi lidmi je diskuse o křtu malých dětí Křtít nebo ne? Přemýšlím o tom … a 

proč posílat dítě do školy k výuce cizího jazyka nebo hře na piáno? Posílat 

https://www.facebook.com/darek.malejonek/


nebo ne?  Možná je lepší počkat, až se samo rozhodne. Proč pospíchat? Možná 

není nutné čekat do osmnácti, ale třeba už v deseti letech. Dítě nebude 

prožívat stresy spojené se školními požadavky, se změnou prostředí. Proč má 

tak rychle vstupovat do světa dospělých? Počkejme, jistě se to vyplatí. 

Křest, to není stejné jako cizí jazyk nebo hra na piáno! 

Křest je milost!!!   

Když žijeme bez milosti, stíhají nás neštěstí a cítíme se, jakoby nás někdo 

udeřil do hlavy, tak nám nepomůže, že umíme mluvit cizími jazyky a hrát na 

mnoho hudebních nástrojů. Když je můj přítel vážně nemocný, co mu 

v takové situaci může pomoci? Znalost cizího jazyka nebo umění hrát na 

jakýkoli nástroj? Přinese mu to pokoj do srdce? Zachrání ho to před vnitřní 

vzpourou a malomyslností? 

Milost, to je to, co potřebujeme! Křest, to je gejzír milosti.  

Není potřeba prohlubovat teologický význam Ježíšova křtu v Jordáně. Stačí se 

očima víry podívat na celou scenérii této události – Voda, otevřená nebesa, 

holubice, naslouchat „uchem srdce“: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám 

zalíbení.“ 

Jsme zrozeni nejen z lůna matky, ale také z lůna vody… Vždycky když se křtí, 

Bůh říká nad každým své vyznání lásky: „Ty jsi můj milovaný syn.“ 

Milost – to znamená být milován. 

„Neexistuje větší radost, než být milovaným, protože je to tak, jakoby Bůh 

položil dlaň na lidské rameno.“ (Charles Morgan)  

Bůh mě miluje a všechno, co se děje v mém životě, je pro mne dobré! Ale 

může si toho všimnout jen ten, kdo žije v milosti!  

Milost – to je svoboda! 

Strach před smrtí, před utrpením z nás dělá otroky … Skrze křest v sobě 

nosíme vítězství Ježíše. „Smrt byla pohlcena vítězstvím Ježíše. Ježíš smrt 

překonal. Vzal smrti vládu, učinil z ní přechod – paschu. 

Milost dává svobodu a nic a nikdo nám ji vzít nemůže. My jsme svobodní 

v Kristu, protože jsme k němu křtem přivtěleni. V této svobodě můžeme 

oslavovat Boha jako tři mládenci v ohnivé peci, protože „plameny nemoci, 

utrpení, samoty, stáří nic nepomůžou. Tato svoboda nás vede ke svatosti.  

Všechno v našem životě se stává svatým … Všechno, čím žijeme a co nás 

obklopuje, může být svaté. 



Milost – to je dar, nikoliv naše úsilí! 

Láska, to není jednostranný vztah, potřebuje druhého člověka. Abychom 

mohli milovat druhého člověka takového, jaký je, potřebujeme milost. Milovat 

protivnou ženu, milovat každého dne muže s těžkým charakterem, milovat 

tchyni, která o tobě možná nikdy neřekne dobré slovo, milovat sousedku, která 

pomlouvá, nebo šéfa, který tě už několikrát ošidil. Bez milosti je možné jen 

nenávidět, odsuzovat, předstírat lásku, falešně se usmívat. 

Milost – to je odpuštění a milosrdenství! 

Milost, to je obejmutí Bohem i s naším hříchem, i v naší slabosti. Proto jen 

v milosti můžeme obejmout druhé v jejich hříších a slabostech.  

„Všechny stvořené věci se postupem času kazí. Jen víno je s věkem stále lepší, 

ztrácí trpkost. Stejné je to i s křesťanem. Čím více času uplyne od jeho křtu, 

tím více ztrácí trpkost svého hříšného života, nabývá moudrosti a získává 

přízeň Boží Trojice.“ Tak to řekl Maxim Vyznavač. Čím dál od Jordánu, čím 

dál od křestní vody, tím blíže Jeruzalému, blíž ránu vzkříšení, blíž nebi. Je 

v nás méně trpkosti hříchu, více moudrosti a milosrdenství. Nikdo už 

nepochybuje o tom, že křest je důležitý, protože žít v milosti nebo na druhé 

straně žít bez milosti, to není totéž. Dokumenty nejsou nejdůležitější, i když 

důležité jsou. Ježíš je nejdůležitější. 

Přeloženo z knihy: Bóg ciebie wybral, ks. Bohdan Dutko MS 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID VÁNOČNÍ VÝZDOBY 

v kostele sv. Jakuba bude v sobotu 4. února od 9:00 hodin. Kdo můžete, 

zapojte se.  Děkuji. 

V. Petružálková  

UPOZORŇUJEME 

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ 

 

V pátek 3. 2. při mši sv. v Železném Brodě bude možné přijmout 

svatoblažejské požehnání. 



Svatý Blažej byl biskup a mučedník, který zemřel roku 320 

mučednickou smrtí v dnešním Turecku. Jeho svátek slavíme 3. února. 

 
Podle legendy byl lékařem a léčil nejen lidi, ale i zvířata. Před 

pronásledováním křesťanů se ukrýval v horské jeskyni, kde ho našli nepřátelé, 

byl uvězněn a odsouzen k smrti pro svou víru. 

Cestou na popravu přistoupila k Blažejovi žena se synkem, kterému uvízla v 

krku rybí kost. Světec na něj vložil ruce a dítě se uzdravilo.  

 

Proto se v den svatého Blažeje uděluje "svatoblažejské" požehnání dvěma 

zkříženými svícemi se slovy:  

"Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh 

ochrání od vší choroby hrdla a od kteréhokoli jiného zla." 

 
Svatý Blažej je patronem lékařů a je vzýván často jako ochránce proti 

nejrůznějším nemocem, zvláště nemocem krku. Je zobrazován s dvěma 

hořícími zkříženými svícemi, s lesními zvířaty v jeskyni nebo v biskupském 

rouchu. 

https://deti.vira.cz/ 

 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

V neděli 12. 2. bude při mši sv. v Ž. Brodě 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  20 

Jana Prokopová 

Elzbieta Petrů 

Adéla Nováková 

Dominik Marat 

Petr Marat 

https://deti.vira.cz/


Mirek Lamač 

Marie Pastorková 65 

Zdena Rákosová 

Nataša All Radi 

Marie Pešková  

Zdislava Bohuslavová 70 

Marie Kochánková 

Jáchym Pešek 

  

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku  
Doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., DSc. na téma  

"UKRAJINA – historie, současnost" a besedu 

s přednášejícím. 

Ve středu 15. 2. 2023, 18:15, aula sklářské školy, Železný Brod. 

Je vicepresident ČKA, máme radost, že už několikrát u nás přednášel a jsme 

potěšeni, že opět zavítá mezi nás. 

Stručná informace o přednášejícím z Wikipedie: 

Jaroslav Šebek (* 18. března 1970 Benešov) je český historik, pracovník 

Historického ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. 

století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní 

dějiny. Od března 2022 člen Rady Českého rozhlasu. 

V roce 1993 absolvoval magisterské studium historie na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Jeho diplomová práce byla na téma 

Československý rok 1929. V roce 1999 získal na této škole i doktorský titul s 

dizertační prací Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce. Roku 

2009 se habilitoval v oboru historie – české dějiny na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně, kde předložil habilitační práci na téma Mezi 

křížem a národem. 



V červnu 1995 nastoupil do Historického ústavu AV ČR Praha, kde pak trvale 

působil a působí v oddělení československých dějin 20. století. Roku 2009 se 

habilitoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také 

vyučuje. Je autorem řady odborných studií. Roku 2006 publikoval knihu Mezi 

křížem a národem, pojednávající o sudetoněmeckém katolicismu. Roku 2006 

mu byla udělena prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky. V 

roce 2012 pak získal Cenu předsedy Akademie věd ČR za propagaci a 

popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Spolupracuje s Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou 

lidovou. Vystupoval mj. na ideové konferenci strany v roce 2012. 

V březnu 2022 byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu, do této funkce jej 

navrhla Akademie věd ČR. Získal 156 hlasů od 182 hlasujících. 5. října 2022 z 

rukou Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR, převzal titul doktora 

věd. 

Těšíme se na bohatou účast posluchačstva s přesvědčením, že to bude pro 

všechny obohacující večer. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

FARNÍ PLES - „NEPOSEDNÉ POSEZENÍ“ 

Srdečně zveme na farní ples, který se bude konat v sobotu 

18. února 2023. Začátek v 17:00 hodin.  

 

Můžete přinést především dobrou náladu, nějaké 

dobrůtky, chuť k zábavě, zpěvu, vtipům, apod.  

 

V tento den nebude mše sv. ve Bzí.  

 



FÓRUM 

KRÁSNÝ VZKAZ V KOSTELE NA KRÁSNÉ 

V neděli před mší sv. otvírám kostel a všimnu si, že 

v kostele hned za dveřmi na zemi leží papírek a stokoruna. Na papírku je 

tiskacím písmem napsáno: 

NAŠEL JSEM 100 KČ V OBCHODĚ. A MYSLÍM, ŽE KDYŽ VÁM JE 

DARUJI, UDĚLÁM LÉPE, NEŽ KDYŽ SI JE NECHÁM. 

JÁRA 13 LET 

 

Milý Járo, děkujeme Ti za Tvou velkorysost. Kéž Tvoje srdce zůstane tak 

velké jako je dnes a ve své dobrotě jsi příkladem dalším lidem. Díky. 

Petra Marat 

 

  

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 farní společenství 

Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále 

více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším. 

Národní úmysl:  Za kontinentální synodální setkání 



Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání 

Boží vůle pro místní církve v Evropě.  

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.2. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo 

se ho bojí. 

2.2. …protože /Ježíš/ sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat 

těm, na které zkoušky přicházejí. 

3.2. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, 

tvář tvou hledám. 

4.2. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 

5.2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle 

práva. 

6.2. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; 

7.2. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? 

8.2. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, 

dokud budu. 

9.2. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! 

10.2. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, 

11.2. Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a 

mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v 

letu odcházíme. 

12.2. Pro tvůj hněv spějeme k svému konci zděšeni tvým rozhořčením. 

13.2. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. 

14.2. nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se 

budeme radovat a plesat. 

15.2. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na 

jejich synech! 

16.2. Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo 

našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným! 

17.2. Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho 

bázni! 

18.2. Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně 

milosrdný. 

19.2. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,  

otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=14&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=15&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=16&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=17&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=2&r=2023


20.2. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají 

opravdově. 

21.2. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej 

věrnost. 

22.2. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce. 

23.2. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 

24.2. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš 

zlého, 

25.2. Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude 

prázdné. 

26.2. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké 

slitování zahlaď mou nepravost. 

27.2. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. 

28.2. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají 

nedostatek. 

 

 

Svátky a slavnosti v únoru: 

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

11.2. Panna Maria Lourdská 

22.2. svátek Stolce sv. Petra, Popeleční středa 
 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny budou každou středu kromě 15. 2. (přednáška 

ČKA) a 22. 2.(Popeleční středa). 

Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou 

podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci 

zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: 

http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad 

bohoslužeb“. 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=2&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=2&r=2023
http://farnostzeleznybrod.cz/


2. 2. /čtvrtek/ 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

- Hromnice 

  8:00 

16:00 

18:00 

 

Mše sv. na faře za nová kněžská povolání 

Mše sv. v Držkově 

Mše sv. v Ž. Brodě bude v kostele 

Prosím, přineste svíce k požehnání 

3. 2. /pátek/ 18:00 

 

Mše sv. v Ž. Brodě se svatoblažejským 

požehnáním 

4. 2. /sobota/ 9:00 Úklid vánoční výzdoby v kostele v Ž. 

Brodě 

5. 2. /neděle/   8:30 Mše sv. v Ž. Brodě za členy Živého růžence 

a jejich rodiny 

11. 2. /sobota/ 

Panny Marie 

Lurdské 

 

18:00 

Světový den nemocných 

Mše sv. ve Bzí za ochranu lidského života 

od početí do přirozené smrti 

12. 2. /neděle/   8:30 Při mši sv. v Ž. Brodě pomazání 

nemocných 

15. 2. /středa/ 17:30 

 

18:15 

Mše sv. v Ž. Brodě o půl hodiny dříve 

 

Přednáška ČKA v aule SUPŠS – Doc. Mgr. 

Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. –„Ukrajina – 

historie, současnost“ 

18. 2. /sobota/ 17:00 Farní ples aneb Neposedné posezení 

Nebude mše sv. ve Bzí 

19. 2. /neděle/  Sbírka Svatopetrský haléř ve všech 

kostelích 

22. 2. Popeleční 

středa 

 

18:00 

Začátek Postní doby 

Mše sv. v Ž. Brodě s posypáním popelem 

24. 2. /pátek/ 17:30 Modlitba Křížové cesty v kostele v Ž. 

Brodě a pak mše sv. 

 
 



 
 
S ÚSMĚVEM     

 



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
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