
BIBLICKÉ SLOVO NA LISTOPAD 
„B ůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a 
pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje 

mocí Ducha svatého.“  Římanům 15,13; 

RADOST A NADĚJE 
Listopad nás možná těší barvami, a 

nebo děsí zataženou oblohou, či tmou po 
17-té hodině. Ale chmury nepatří 
křesťanům na tvář, i když zkoušky 
přicházejí na každého. Máme Naději, i 
pro naše zesnulé!, jsme nositelé Radostné 
zvěsti. Bůh nás všechny v Ježíši miluje a 
neopouští, a když budeme i my v jeho 
blízkosti, náš život vyplní nejen zkoušky 
ale i radost! P. Lubomír Pilka  
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KALENDÁRIUM NA LISTOPAD 

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

9. 11.  pondělí 18:00  
Svátek Posvěcení Lateránské 
Baziliky – Sv. Jakub 

10. 11. úterý 15:00 Mše svatá - Domov důchodců 

12. 11.  čtvrtek  18:00 
Biblická hodina                          
o Evangeliích – všeobecný úvod 

20. 11.  pátek 19:00 Přednáška – Dar Moudrosti 

22. 11. neděle 9:30 
Slavnost Ježíše Krista Krále 
Svátost pomazání nemocných 

22. 11. neděle 17:00 Koncert ke cti sv. Cecílie 

23. 11. pondělí 18:00 
Slavnost Sv. Klementa I.,  hlavní 
patron diecéze – Sv. Jakub 

26. 11. čtvrtek  18:00 
Biblická hodina – vznik  
biblické teologie Nového zákona 

6. 12. neděle 9:30 Sbírka na plošné pojištění diecéze 

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 

1.,8.,15.,22.10.  
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  7. 11.  
Neděle 29. 11. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích 
Neděle 8. 11. 11:00 Svatomartinské posvícení 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích 
Neděle 15. 11.  11:00 Mše svatá  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem 

Neděle 29. 11.       8:00 Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem 

Sobota  14. 11. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 21. 11. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1.11., 6. 12. 11:00 Mše svatá 

NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ 
Srdečně vás zveme v neděli 22. listopadu 2009 v 9:30 
hodin na mši svatou, kterou přijede sloužit novokněz 
P. MGR. M ILAN ROMPORTL , kaplan /farní vikář/ 
z Jičína. Po mši svaté udělí novokněžské požehnání a 
poté bude možné spolu pobýt a pohovořit na faře. 

DIECÉZNÍ SBÍRKA NA CHARITU 
Na neděli 8. listopadu 2009 je vyhlášena sbírka na 

podporu činnosti Diecézní katolické charity v Hradci 
Králové. Loni jsme za naši farnost Přelouč zaslali na 
charitu částku 5.000.Kč.  

Výběr z dopisu: „Právě díky podpoře a obětavé práci 
mnohých z vás můžeme naplňovat naše poslání 
pomáhat a pečovat o nemocné a potřebné. Za 18 let 
obnovené činnosti charity se s vaší pomocí podařilo 
vybudovat rozsáhlou síť sociálních a zdravotních 
služeb. Dnes v Královéhradecké diecézi vyhledá naše 
služby a pomoc ročně až 30 tisíc potřebných a 
nemocných.“…   

Za Diecézní charitu Hradec Králové děkuje a vše 
dobré přeje  RNDr. Jiří Stejskal, ředitel  

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  

V sobotu a v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále 
při mši svaté (večerní i ranní) budeme udělovat 
svátost pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout 
ti, kdo dovršili 60 let, a také vážně nemocní. Důležité 
je připravit se svátostí smíření! P. Ľubomír Pilka 

KOSTEL SV. VAVŘINCE V SELMICÍCH 
Mše svatá v sobotu 28. listopadu 15:00 hod 

  



SBÍRKA NA BIBLI PRO AFRIKU 
Vážení přátelé, jako každoročně vyhlašuje Česká 

biblická společnost dny Bible, letos už po 17-té. Rádi 
bychom zpřístupnili Boží slovo alespoň třem jazykovým 
menšinám v Africe, do jejichž mateřštiny dosud není 
celá bible přeložena. Prostřednictvím Spojených 
biblických společností bychom v tomto roce chtěli 
podpořit překladatelské projekty v Ugandě, Gabunu a 
v Burkin ě Faso. V loňském roce bylo dokončeno 
dalších 30 překladatelských projektů. Počet jazyků, do 
nichž byla přeložena celá Bible nebo Nový zákon také 
díky vám vzrostl na 2 479.  

Kromě tradiční sbírky na 
biblické překlady a šíření biblí 
v chudých zemích bychom měli však 
neměli zapomínat na význam biblické 
zvěsti pro každého z nás. Měli bychom 
se modlit za to, aby Boží slovo 
promlouvalo do životů lidí v dnešní 
době v každé zemi… 

Podle rozhodnutí České biskupské konference 
náleží 25% výnosu této sbírky Českému katolickému 
biblickému dílu a 75% České biblické společnosti. Tato 
sbírka se bude konat jako dobrovolná pod 
sochou Božského Srdce Ježíšova po celý 
listopad a půl prosince.  

Děkujeme jménem otce biskupa 
Dominika a Mgr. Pavla Nováka ředitele 
České biblické společnosti. 

ROK KNĚŽÍ  

KDO BYL JAN MARIA VIANNEY 
Jan Maria Vianney se narodil 8. května 

1786 v rolnické rodině severozápadně od Lyonu v obci 
Dardilly. Dětství neměl lehké, musel mnoho pracovat a 
do školy začal chodit až v 17 letech. Na zvládnutí školní 
látky však už bylo pro něho pozdě. Ujal se ho tedy kněz 
Balley z lyonského předměstí. Vážil si Janovy 
neobyčejné zbožnosti. Všiml si ho již dávno, když se Jan 
při pasení dobytka modlíval u mariánské sošky. Pater 
Balley jej připravil na studia a Janovi se na druhý pokus 
a po horlivých přímluvách patera Balleye podařilo dostat 
do semináře v Lyonu. Studoval velmi špatně, závěrečné 
zkoušky mu dokonce dovolili skládat ve francouzštině 
místo běžné latiny. Ale svou zbožností a také přímluvou 
generálního vikáře se dočkal 9. srpna r. 1815 vysvěcení 
na kněze. 

Farář Balley ho přijal jako kaplana v Ecully a dál ho 
vedl v odříkavém a ctnostném způsobu života. Jan začal 
záhy vynikat jako zpovědník. Po Balleyově smrti Jan jen 
velmi těžce vycházel s novým farářem, proto ho církevní 
představení poslali do vesnice Ars, která ležela 30 km 
severně od Lyonu a měla cca 230 obyvatel. 

V Ars Jan zůstal až do své smrti. Jeho začátky 
nebyly snadné. Vesnice byla známá svou bezbožností, 
Jan neoplýval velkou výřečností, jeho vystupování bylo 
velmi prosté a kázání neumělá. O to víc se arský farář 
modlil, postil a výsledky se začaly ukazovat. Lidí v 
kostele přibývalo, u zpovědnice se začaly tvořit fronty, 
pod kazatelnou se tísnily zástupy. Nakonec sedával až 
16 hodin denně ve zpovědnici a bojoval o záchranu 

lidských duší. K tomuto boji jej Bůh vybavil citlivostí s 
schopností vidět do lidského nitra. 

Přes velikou oblíbenost a náročnou práci žil farář arský 
velmi skromně. Většinu toho, co dostal, rozdal potřebným. 
Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho světnici, která je 
skutečně velice prostě a chudě zařízená. 

Jan Maria Vianney zemřel ve věku 73 let. V roce 1925 
byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen 
patronem všech farářů. Jeho osobnost byla umělecky 
ztvárněna v románu "Pod sluncem Satanovým" 
francouzským spisovatelem Georgesem Bernanosem.  

KOLIK KNĚŽÍ JE VE SVĚTĚ? 
Možná si někdo z vás položil otázku, kolik je na světě 

vlastně kněží? Statistika, kterou zveřejnila Agentura Fides na 
základě Statistické ročenky katolické církve (Annuario 
Statistico della Chiesa cattolica) z prosince 2006, uvádí 
počet kněží na jednotlivých kontinentech v letech 1997-
2006. Ač je poslední údaj starý tři roky, přece jen nám 
uvedené údaje pomohou udělat si obrázek o aktuálním počtu 
kněží včetně jeho vývoje během posledních 10 let. 

V roce 2006 bylo ve světě 407.262 kněží. Z nich 33.478 
pocházelo z Afriky, 121.119 ze Severní a Jižní Ameriky, 
51.281 bylo asiatů, 4.731 působilo v Oceánii. V samotné 

Evropě bylo 196.653 kněží. V Evropě tedy 
působí necelá polovina celkového počtu kléru. 

Sledujeme-li vývoj od roku 1997 do roku 
2006, pak je patrné, že celkový počet kněží ve 
světě lehce vzrostl (z 404.208 na 407.262). Na 
tomto vzrůstu se ovšem velkou mírou podílela 
Afrika a Asie, v Evropě došlo k poměrně silnému 
poklesu (z 213.398 na 196.653).  

Přepočteme-li počet kněží na počet obyvatel, 
pak ve světě je jeden kněz na 12.739 obyvatel, 
ovšem tento poměr je na každém kontinentu 

rozdílný. V Evropě připadá na jednoho kněze 3.583 
obyvatel, v Africe 27.686 obyvatel a v Asii dokonce 51.226. 
Nárůst počtu kněží v Africe a Asii je tedy oprávněný, ale 
rozhodně ne dostačující. 

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

adventní věnec. V sobotu 28. 11. 2009 od 9:00 hodin. 
S sebou si přineste ozdůbky, svíčky + hřebíky či kalíšky na 
svíčky, korpus na věnec, stužky a jiné… 

Těším se! Lucie 

KONCERT KE CTI SV. 
CECÍLIE 

Patronka všech muzikantů 
Srdečně vás zveme na koncert 

mládežnického souboru 
         Gocce mare  (Kapky moře)  

Kostel sv. Jakuba v Přelouči na Masarykově náměstí 

Neděle 22. listopadu 2009 od 17:00 hod 
Zazpíváme vám a zahrajeme písně rytmické s kytarou, 

flétnami, klávesy…na programu jsou písně:  
Ó Pane otevři mé rty; Zpívejte Hospodinu; Ty jsi útočiště 
mé; Buď světlem nám; Světlo světa1; Nám Pane dal jsi 

Slovo své; Chválu vzdejte a jiné… 
Vstupné dobrovolné 


