
BIBLICKÉ SLOVO NA ŘÍJEN 
„V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, 
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen 

Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.Všecko 
zkoumejte, dobrého se držte; “ 1Sol 5.17-21 

BENEDETTO !! ! !!! 
Milí farníci a farnice! Díky Bohu za návštěvu 

papeže. Byl jsem nadšen z jeho přítomnosti a  promluv. 
Každý potřebujeme ve víře povzbudit. Jeho návštěva 
nás pozvedla, ale pokračujme dál, abychom se opět 
nedostali do starých kolejí.                    P. Lubomír Pilka 

 Královno posvátného růžence – oroduj za nás. 
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN BIBLE 
V rámci  Dne Bible ve farnostech naše farnost má tu 

čest přivítat zástupce Českého katolického biblického díla a 
to P. Doc. Petra Chalupu a PhDr. Marii Klaškovou. 
Setkáme se na faře v Přelouči v sobotu 10. října v 9:30 
hod, kde se budeme zabírat vybranými texty z Bible. Tento 
kurz je určen pro všechny věkové kategorie a především 
pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco nového o Písmu. 
Program bude po celý den, dopoledne i pro děti.  

KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN 
6. 10. úterý 15:00 Domov důchodců 

8. 10. čtvrtek 18:00  Biblická hodina 

10. 10. sobota 9:30 Den Bible ve farnosti 

16. 10. pátek 19:00 Přednáška Dar Bázně Boží 

17. 10. sobota 
17:30 
19:00 

Mše svatá – výjimečně !!! 
Koncert ke cti Panny Marie 

18. 10. neděle 9:30 Misijní neděle – sbírka 

22. 10. čtvrtek  18:00 Biblická hodina 

28. 10.  středa 18:00 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

30. 10. pátek 18:00 
Výročí posvěcení katedrály  
Svatého Ducha  - Hradec králové 

1. 11. neděle 9:30 Slavnost všech svatých 

2. 11. pondělí 17:00 
Památka na všechny věrné zemřelé 
mše svatá na Svatém poli  -    
poté pobožnost na hřbitově 

BOHOSLUŽBY NA ŘÍJEN 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 s nedělní platností) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích 
Neděle 4., 11.,18.10.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  4.10.  
Neděle 25.10. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích 
Neděle 11.10. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích 
Neděle 18.10.  11:00 Mše svatá – Havelské posvícení 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem 

Neděle 25.10.       8:00 Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem 

Sobota  10.10. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 17.10. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 4. 10., 1.11. 11:00 Mše svatá 

 

KONCERT KE CTI PANNY MARIE  
Spanilá z archy holubičko 

Kostel sv. Jakuba v Přelouči na Masarykově náměstí 
Sobota 17. říjen 2009 od 19:00 hodin 

Účinkují: Radim Vondráček – zpěv;  
Karel Hiner – varhany; 

Vstupné dobrovolné – Srdečně zveme ☺ 

M ISIJNÍ NEDĚLE  
Milí farníci, na neděli 18. října je vyhlášena Misijní 

neděle, kdy probíhá v kostele při mši sbírka na potřeby 
misií. V rámci této neděle proběhne i tzv. Misijní koláč 
(prodej koláčků před kostelem za dobrovolný příspěvek). 
Zájemci, kteří by chtěli přispět koláčky, hlaste se u Lucie 
Pavelkové. Děkuji  

PODZIMNÍ SETKÁNÍ D ĚTÍ NA FA ŘE 
Děti a mládeži, milé rodičové! Letos (stejně jako v loňském 
roce) se chceme setkat na faře o podzimních prázdninách. 
Termín podzimního tábora je od úterý 27. října sraz 
v 18:00 hodin na faře a společné zakončení v 18:00 hodin 
mši svatou v sobotu 31.října. Téma setkání je Společenství 
v Kristu. Příspěvek na ubytování a stravu je 200,- Kč. 
Hlaste se u Lucie Pavelkové (tel.732 500 118) nebo na 
email Farnost.Prelouc@seznam.cz též si pište pro bližší 
informace. Těším se! 

KOSTEL SV. VAVŘINCE V SELMICÍCH  
Mše svatá až v sobotu 31. října 15:00 hod 

  



Jak již bylo oznámeno, Svatý otec Benedikt XVI. se 
rozhodl vyhlásit zvláštní "Rok kněží" u příležitosti 150. výročí 
úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Maria Vianneye, zářného 
příkladu pastýře, plně zasvěceného službě Božímu lidu. 
Během Roku kněží, který bude zahájen 19. června 2009 a 
zakončen 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních 
odpustků podle dnes (tj. 12. května 2009) zveřejněného 
Dekretu Apoštolské penitenciárie. Dekret Apoštolské 
Penitenciárie, jímž se udělují zvláštní odpustky u příležitosti 
Roku kněží, který byl vyhlášen ke cti sv. Jana Maria Vianneye: 
Urbis et Orbis Decretum:  

Den, v němž si připomeneme 150 let od zbožného 
odchodu do nebe sv. Jana Maria Vianneye, faráře z Arsu je 
významný. Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi 
obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova 
stádce. Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval 
věřící, a zejména kněze, k napodobování jeho ctností, proto 
Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že se při této příležitosti 
bude slavit od 19. června 2009 
do 19. června 2010 v celé 
církvi zvláštní Rok kněží, 
během něhož se budou kněží 
stále více upevňovat ve 
věrnosti Kristu zbožnými 
meditacemi, posvátnými 
úkony a dalšími vhodnými 
skutky. K lepšímu dosažení 
vytouženého cíle velmi 
poslouží dar posvátných 
odpustků, který Apoštolská 
Penitenciárie tímto Dekretem, 
vydaným v souladu s přáním 
papeže, laskavě uděluje během Roku kněží: 

A. – Kněžím, kteří opravdově litují svých hříchů a kteří 
se v kterýkoliv den budou zbožně modlit alespoň ranní chvály 
nebo nešpory před Nejsvětější svátostí vystavenou k veřejné 
úctě nebo ve svatostánku a po příkladu sv. Jana Maria 
Vianneye se budou ochotně a velkoryse věnovat slavení 
svátostí, zejména svátosti smíření, budou v Bohu milostivě 
uděleny plnomocné odpustky, které budou moci získat i pro 
zemřelé spolubratry formou přímluvné modlitby, pokud v 
souladu s platnými předpisy přistoupí ke svaté zpovědi a ke 
svatému přijímání a pokud se pomodlí na úmysl Svatého otce. 
Kněžím budou mimoto uděleny částečné odpustky, které 
budou moci získat i pro zemřelé spolubratry, kdykoli se 
zbožně pomodlí řádně schválené modlitby pro vedení svatého 
života a pro svaté plnění úřadů, které jim byly svěřeny. 

B. – Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v 
kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za 
kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému 
Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je 
posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny 
plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve 
svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den 
zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného 
odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v 
měsíci nebo v jiný den stanovený místními ordináři ve 
prospěch věřících. 

Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných 
důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou 
jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, 
jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné 
odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli 
okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se 
pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a 
životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Konečně 
částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se 
zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci 

nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.
  kard. James Francis Stafford, vrchní penitenciář;  

         + Gianfranco Girotti, O.F.M.Conv., titulární biskup z Mety, regent 
 

ÚKON LÁSKY  
Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat  

až do posledního dechu svého života. 
 Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.Raději chci zemřít 
láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. 

 Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, 
 abych Tě směl milovat věčně.  

Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí 
milovat Tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk 

nepřetržitě říkat „Miluji T ě“, chci, 
 aby Ti to opakovalo moje srdce při každém svém tepu.  
Miluji Tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě 

ukřižována držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou. 
Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k Tobě 

 a s vědomím, že Tě miluji. 
sv. Jan Maria Vianney (1786 – 1859) 

MLÁDEŽ ZA SVATÝM OTCEM  
Dne 27.9.2009 jsme vyrazili v pěti lidech vlakem do Staré 

Boleslavy, kde nás čekalo setkání s dalšími členy naší výpravy. Ti 
přijeli z Brna, takže je setkání se Svatým otcem čekalo podruhé. 
Vlak byl přecpaný lidmi, stáli všude v uličkách i v kupé. Celkově 
nás bylo 14 mládežníků z naší farnosti, kteří od neděle očekávali 
Svatého otce. 

Po náročné cestě nás čekal velký 
chaos ve Staré Boleslavy, ale s Boží 
pomocí jsme se sešli a nakonec i vydali do 
stanového městečka. Batohy byly snad 
čím dál těžší, a cesta se zdála delší a delší. Únava nám koukala 
z očí. Zvládli jsme to a postavili stany, naše cesta pak vedla na 
náměstí, kde byl program, který nás měl připravit na druhý den, 
kdy jsme se měli setkat se Svatým Otcem. Někteří šli spát docela 
brzo, ale ukrutná zima jim nedala spát. Jiní na to šli chytře a zůstali 
u našeho nebeského Otce v kostele, kde bylo i topení. K ránu byli 
tak unavení, že bloudili po Staré Boleslavy. 

Ráno nás čekalo probuzení do velké mlhy a zimy, ale 
pořadatelé na tohle všechno mysleli a velice nás potěšili velkými 
barely s horkým a sladkým čajem. Po zahřátí čajem, zaplnění 
žaludků a uložení batohů jsme se vydali do našeho sektoru D1. 
V sektoru A3 byl zbytek našich  farníků, kteří přijeli ten den 
autobusem. 

Příjezdu Papeže Benedikta jsme se dočkali. Ovšem pocity, 
které se v nás promítali při jeho příjezdu, jsou nepopsatelně krásné. 
Když projížděl mezi sektory nálada byla dost napjatá a ve vzduchu 
byla cítit velká síla. Jeho mše svatá byla velice krásná. Já osobně 
k Tomu nemám slov, na tolik mě setkání s ním oslovilo, že jsem 
začala zase chodit do kostela a rozhodla jsem se připravovat na 
biřmování. Nejsem však sama, jednu ovečku to také oslovilo a 
rozhodla se pro křest! Byl to úžasný zážitek a za to děkujme jen a 
pouze Bohu!                 Zuzana Hejná  

 

SPOLEČNÉ ÚMYSLY FARNOSTI K MODLITB Ě RŮŽENCE 
Neděle  – za místní farnost a obyvatele města  
Pondělí  – za děti a mládež naší farnosti 
Úterý  – za veřejné činitele 
Středa  – za obrácení nepraktikujících křesťanů 
Čtvrtek – za papeže, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky  
                 a zasvěcené osoby 
Pátek  – za nemocné, trpící a umírající 
Sobota  – za zemřelé a za nenarozené děti 

 


