
BIBLICKÉ SLOVO NA LISTOPAD 
„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a 

stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž 

posvěcení, a čeká vás život věčný.“ 
Římanům 6,22 

VYVOL SI ŽIVOT - VĚČNÝ V NEBI! 
    Milí farníci, listopad ať prožíváme blízko Boha, ve 
společenství církve a našich drahých. V katechismu se 

církev rozděluje na církev oslavenou v nebi 1.11!, církev 

trpící 2.11!, a církev putující, to jsme My! Vstoupili jsme 

do ní křtem a na začátku obřadu křtu rodiče od církve žádají 
pro své dítě nejenom svátost křtu, ale i milost Kristovu, 

Víru, vstup do Církve a věčný život. Modleme se za to, ať 

jsou naše rozhodování v souladu s naší vírou a směřují k 
životu. A svým jednáním v souladu v poslušnosti sv. Otci, 

získáním odpustků zachraňujme duše z očistce.  

    Požehnaný listopad přeje P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA LISTOPAD 

6. 11. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

8. 11. čtvrtek  9:30 Vikariátní setkání kněží  

16. 11. pátek 17:00 Společenství dětí a mládeže 

7. a 17. 11. 19:00 Večer chval (u sv. Jakuba)   

9. a 23. 11. 19:00 Příprava na Biřmování - Fara 

11. 11. neděle   Sbírka na plošné pojištění 

23. 11. pátek 18:00 
Slavnost sv. Klimenta, hlavního 

patrona diecéze 

24. 11. sobota 18:00 Svátost pomazání nemocných 

25. 11. neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále 

1. 12. sobota 18:00 Rozsvícení stromu na náměstí 

BOHOSLUŽBY NA LISTOPAD 

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., 14. a 18.11.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 3. 11. 

Neděle 25. 11.  

16:00 

11:00 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle  11. 11. 11:00 Martinské posvícení 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 11. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 25. 11.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 

v Řečanech  nad Labem  

Sobota 10. 11. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 17. 11. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 4. 11.,2. 12. 11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ 
      V neděli 11. 11. proběhne celodiecézní sbírka na 
plošné pojištění kostelů a farních budov. Pojištění, jehož 

částka na rok činí 1.655.544,- Kč, je sjednáno 

s pojišťovnou Generali. Za vaši štědrost děkujeme. 

DIECÉZNÍ SBÍRKA NA CHARITU 
V neděli 2. Prosince proběhne v naší diecézi sbírka na 

Charitu. Služby Charity vyhledá na 30 000 nemocných a 

potřebných lidí. Za vaše finanční dary děkujeme.        
               Jiří Stejskal ředitel DCH HK   

SBÍRKA NA BIBLI 
     Vážení přátelé, jako každoročně vyhlašuje Česká 

biblická společnost dny Bible. Prostřednictvím Spojených 

biblických společností bychom v tomto roce chtěli podpořit 
překlady Bible v Panamě a Ekvádoru. Tato sbírka se 

bude konat jako dobrovolná a přispět můžete do připravené 

kasičky na stolku u sakristie a to po celý měsíc listopad a 
prosinec. Za vaše finanční dary děkujeme. Modleme se 

také za to, aby Boží slovo promlouvalo do života lidí 

v dnešní době v každé zemi.  

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  
      V sobotu 24. 11. 2012 v 18:00 o Slavnosti Ježíše 

Krista Krále při večerní mši svaté budeme udělovat svátost 

pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout ti, kdo 
dovršili 60 let, a také vážně nemocní. Důležité je připravit 

se svátostí smíření!     

P. Lubomír Pilka 

SELMICE  KOSTEL SV. VAVŘINCE 

MŠE SVATÁ - SOBOTA 24. 11. V 15:00 HODIN 



ROK VÍRY 
Ve čtvrtek 11. 10. papež Benedikt XVI. vyhlásil rok víry. 

Vatikán: „Jestliže dnes Církev vyhlašuje nový rok víry a 

novou evangelizaci, pak ne proto, aby uctila nějaké výročí, 

nýbrž protože ji potřebuje ještě více než před padesáti lety,“ 
řekl Benedikt XVI. v homilii při liturgické slavnosti na 

náměstí Svatého Petra, která zahájila Rok víry v den, kdy 

uplynulo přesně 50 let od zahájení II. vatikánského koncilu. 

Za přítomnosti více než 400 kardinálů a biskupů z celého 
světa, zástupců bratrských církví reprezentovaných 

konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. a 

primasem anglikánského společenství Rowanem 
Williamsem, Svatý otec připomněl, že poslední ekumenický 

sněm chtěl především „dát zazářit pravdě a kráse víry v 

aktuální situaci dneška“. Jeho cíl byl tedy stejný jako dnes, 
evangelizovat, hlásat Krista současnému člověku. 

Benedikt XVI. ve své homilii mimo jiné řekl: 

„Duchovní zpustošení v těchto desetiletích pokročilo. Co 

znamenal život a svět bez Boha, bylo možné poznat z 
některých tragických stránek dějin už 

během koncilu, ale nyní to vidíme kolem 

sebe každý den. Rozšířila se prázdnota. 
Avšak, právě vycházíme-li ze zkušenosti 

této pouště, této prázdnoty, můžeme nově 

objevit radost z víry a její životní význam 

pro sebe, muže i ženy. Na poušti se 
objevuje hodnota toho, co je pro život 

podstatné. V současném světě tak existuje 

bezpočet znamení, která nezřídka - 
implicitně či negativně - vyjadřují žízeň 

po Bohu, po nejzazším smyslu života. A na poušti jsou 

zapotřebí především lidé víry, kteří svým vlastním životem 
ukazují cestu k zaslíbené zemi a tak udržují naději v bdělém 

stavu. Žitá víra otevírá srdce k Boží milosti, která 

osvobozuje od pesimismu. Evangelizovat znamená dnes více 

než jindy dosvědčovat nový život proměněný Bohem a tak 
ukazovat cestu. První čtení mluvilo o moudrosti pocestného 

(srov. Sir 34, 9-13). Cesta je metaforou života a moudrý 

pocestný je ten, který si osvojil umění žít a může jej sdílet 

bratřími, jako je tomu mezi poutníky putujícími do Santiaga 

de Compostela nebo při jiných poutích, které se nikoli 

náhodou v těchto letech vracejí do módy. Jak je možné, že 
dnes tolik lidí vnímá potřebu vydávat se na tyto poutě? Není 

tomu snad proto, že v nich nalézají nebo alespoň tuší smysl 

svojí existence ve světě? Můžeme tedy tento Rok 

víry pojmout jako putování pouštěmi současného světa, na 

které si s sebou bereme jenom to podstatné: ani hůl, ani 
mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty – jak praví Pán 

apoštolům, které posílá na cestu (srov. Lk 9,3), nýbrž 

evangelium a víru církve, kterou jasně vyjadřují dokumenty 

Druhého vatikánského koncilu stejně jako Katechismus 

katolické církve publikovaný před dvaceti lety.“  
 (převzato z www.radiovaticano.cz) 

 

CHARITA JE V PŘELOUČI JIŽ 12 LET 
Dne 1. listopadu jsme si připomněli výročí založení 

naši organizace, která nabízí pomoc lidem, kteří jí potřebují. 

Je to již dlouhý čas a vystřídalo se více pracovníků. Dnes 

máme 10 zaměstnanců a téměř 40 aktivních dobrovolníků. 
Každoročně pomůžeme asi 200 starším lidem, přes Jakub 

klub projde každým rokem kolem 120 dětí a 20 dětem 

intenzivně pomáháme při řešení jejich obtíží. V nové službě 

Podpora rodiny využilo naši pomoc 16 rodin a celkem to 
bylo 64 dospělých i dětí. Letos jsme nově definovali poslání 

našich služeb a přidali jsme „přinášet motivaci a radost“ 

těm, kdo naše služby potřebují. Papež Benedikt XVI. ve své 
encyklice Deus Caritas est připomíná: „Vždy bude existovat 

utrpení, které volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat 

osamocenost. Vždy se budou vyskytovat situace 
materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako 

výraz konkrétní lásky k bližnímu… Církev je jednou z 

živých sil, v ní pulzuje dynamika lásky vzbuzené Kristovým 

Duchem. .. Programem křesťana, programem 
milosrdného Samaritána, Ježíšovým programem je 

„vnímavé srdce“. Takové srdce vidí, kde je zapotřebí 

lásky, a podle toho také jedná…. Církev jakožto Boží 
rodina musí být dnes stejně jako v minulosti místem 

vzájemné pomoci a zároveň místem ochoty sloužit těm, 

kdo jsou mimo ní a potřebují pomoc.“Děkuji všem, kdo 

se na naši pomoci druhým podílíte, podporujete nás 
finančně i modlitbou, nebo pracujete na naplňování 

našeho poslání spolu s námi.       Zdenka Kumstýřová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 SE BLÍŽÍ 
Pomalu se blíží Vánoce a pro nás i největší akce a to je 

Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky v lednu 2012 byl přesně 

127 501 Kč a koledovalo se v Přelouči a dalších 40 obcích. 
Zpět do naší organizace se vrátilo 65% z celkového 

výtěžku sbírky a tyto prostředky byly použity na zajištění a 

dofinancování našich služeb. V Jakub klubu se nakupovaly 

výtvarné pomůcky, potraviny pro kurz vaření, sportovní 
náčiní, počítač a nový fotoaparát, aby si děti mohly 

dokumentovat své zážitky. Pro dobrovolníky byly 

zakoupeny drobné odměny za jejich záslužnou práci a 
proplacen vzdělávací kurz. V rámci Sanace rodiny to byla 

finanční podpora sociálně slabých rodin a dofinancování 

samotného projektu. Seniorské služby získaly nový počítač 
pro počítačový kurz a přispělo se i na splátky auta, které je 

pro naše služby nezbytné. Rodinné centrum s pomocí 

prostředků z TKS zorganizovalo Den pro rodinu. 

Ráda bych teď ještě jednou poděkovala všem, kteří se v 
uplynulých letech na organizaci Tříkrálových sbírek 

podíleli. Největší dík pak ale patří VÁM VŠEM, kteří 

přispíváte do pokladniček králů a pomáháte tak ovlivňovat 
osudy lidí, kterým pomáháme. Pokud byste nám chtěli 

pomoci při koledování, kontaktujte nás. DĚKUJEME ! 

Monika Krejčíková, koordinátor sbírky 2013 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  
Pastorační rada dne 1. 11. 2012 v 19:00. 

 Listopad: pokračují modlitby chval 2x do měsíce, také 

příprava na svátost biřmování – 2x jako v měsíci říjen. 

 8. 11. Vikariátní setkání kněží v Přelouči – mše svatá v 9:30 

u sv. Jakuba po ní setkání a oběd pro kněze na faře. 

 16. 11. Společenství dětí a mládeže 

 Dobrodinci darovali nový 6m žebřík do kostela /Děkujeme!/ 

 Dokoupí se troje ministrantské oblečení 

Příští pastorační rada bude ve středu 28. 11. 2012 v 19:00 

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
Milí věřící, děti, mládeži, rodiče! Přijďte si na faru 

vyrobit adventní věnec a to v sobotu 1. 12. od 9:30 hodin. 

S sebou si přineste ozdůbky, svíčky + hřebíky či kalíšky 

na svíčky, korpus na věnec, stužky a kdo může tak i 
nějaké větvičky (To však není podmínkou. Pokusíme se 

opět nějaké sehnat.)    Těšíme se! 


