
Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo na na na na 
prázdninyprázdninyprázdninyprázdniny    

Jakmile Alžběta uslyšela 
Mariin pozdrav, dítě se 

radostně pohnulo v jejím 
lůně. Alžběta byla naplněna 

Duchem svatým… 
Lukáš 1,41; 

Velehrad víryVelehrad víryVelehrad víryVelehrad víry    &&&&    Přelouč službyPřelouč službyPřelouč službyPřelouč služby    
    Milí farníci, chci poděkovat dětem a učitelům za 
školní rok, za vzdělávání ve škole, náboženství a v 
kroužcích. Rozvíjet své vzdělání (i náboženské) se 
nám v životě vyplatí. „ Správně, služebníku dobrý a 
věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad 
mnohým“;(Mt 25,23). Začínají prázdniny a budeme 
odpočívat, ale i slavit, svátky i poutě. Vzdělanci Cyril 
a Metoděj přináší národu víru a Maria prokazuje 
Alžbětě službu. Posilujme svou víru i poutí a naplňme 
svou dovolenou i službou. A to vám přeji všem o 
prázdninách a vyprošuji u Panny Marie štastný návrat 
domů.         P.Pilka Lubomír 
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KALENDÁRIUM NA PRÁZDNINY 

2. 7. a 6. 8. 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

7. 7. neděle  
10:00 
16:00 

Přeloučská Mariánská pouť 
Svaté pole – Litanie s požehnáním 

21. 7. neděle  Svatojakubský den 

25. 7. čtvrtek  Svátek sv. Jakuba Staršího 

27. 7. – 7.8.  8. farní výlet dětí a mládeže 
Velký Újezd u Olomouce 

15. 8. čtvrtek  Slavnost Nanebevzetí P. Marie 

1. 9. neděle 11:00 Farní den v Přelouči 

BOHOSLUŽBY NA PRÁZDNINY 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 na Svatém Poli) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 5. a 14.7. 
 4., 11. a 18.8.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 6. 7. a 3. 8. 
Neděle 28.7. a 25.8. 

16:00 
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 14.7. a 11.8. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 21. 7. 
Neděle 18. 8. 

8:00 
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Mše svatá není!  Mše svatá není! 

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota 27. 7. 
Sobota 10. 8. 

16:00 Poutní mše svatá 
Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 20.7.a 17.8. 
Neděle 28.7.a 25.8. 

16:00 
8:00 

Mše svatá 
ZMĚNA ZA KLADRUBY  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 21. 7. 
Neděle 4. 8. 
Neděle 1. 9. 

11:00 
11:00 
9:30 

Poutní mše svatá 
Mše svatá 

Záměna za Přelouč 

ZZZZápis ápis ápis ápis zzzz    pastorační pastorační pastorační pastorační radyradyradyrady    
Pastorační rada proběhla ve středu 26. června od 

19:00 hod. na faře. Probrány byly tyto body: 
• Příprava Mariánské pouti na Svatém poli 

9:30 modlitba Růžence; 10:00 Poutní mše svatá, 
kterou bude celebrovat Mons. Josef Kajnek; po mši svaté 
jsou všichni poutníci srdečně zváni na malé občerstvení 
(káva, voda a koláče); 16:00 Litanie s požehnáním. 

• Svatojakubský den – neděle 21. 7. 
Rozdělení úkolů a doladění programu. Viz zadní 

strana farního listu. Rozhodnuto, že se koupí nový gril a 
farní  „pípa“ s chlazením jako praktické věci k pohoštění.  

• Farní den – neděle 1. 9. viz zadní strana 
Program na další pastorační radu 4. 9. v 19:00: 

promyslet vytvoření skupinek, které si vezmou 
nestarost určitou oblast (uklízecí četa, občerstvení, 
liturgie, hudba, zábava atd.), aby se usnadnilo 
plánování pastoračních aktivit. Vždy by se oslovil jen 
vedoucí dané skupiny a on by již sehnal vše potřebné a 
pomocníky. 

******************************************  

SELMICE - SV.VAVŘINEC - MŠE SVATÁ 13. 7. V 15:00 H. 

POUŤ K SV. VAVŘINCI NEDĚLE 11. 8. V 15:00 HOD. 
SOBOTA 31. 8. MŠE SVATÁ V 15:00 HOD. 

 



Svatí Svatí Svatí Svatí Cyril a MetodějCyril a MetodějCyril a MetodějCyril a Metoděj    
Dny lidí dobré vůle 4. a 5. července Velehrad 

4 dílný film: C YRIL A METODĚJ APOŠTOLÉ SLOVANŮ 
• 29.6., 6.7., 13.7 a 20.7  - na ČT 2 od 20:00 hod. 
• 5. 7. dokument o Velehradské bazilice ČT 2 v 8:35; 

10:30 slavnostní bohoslužba z Velehradu; 12:30 
dokument o Velehradu 

VVVVelehradelehradelehradelehrad    ----    historiehistoriehistoriehistorie    
Jméno Velehrad upozorňuje nejen na velikost, 

mohutnost, ale i významnost daného místa. Nemalý 
historický význam dnešního Velehradu dokládají také 
archeologické nálezy, které prokázaly osídlení velehradské 
lokality již v období neolitu a ve střední a 
mladší době bronzové. Ve středověku se 
Velehrad stal politicko-správním centrem 
Velkomoravské říše a současně také 
metropolí prvního moravského arcibiskupa 
sv. Metoděje. Po zániku Velké Moravy, na 
počátku 10. století, někdejší význam celé 
lokality pomalu upadal v zapomnění. V 
následném státním zřízení, v českém 
přemyslovském státě,  již znovu nezískal 
svůj původní věhlas. Historie současného 
Velehradu se začíná psát teprve ve 13. 
století, na jehož počátku dochází poblíž 
Veligradu k založení prvního moravského 
cisterciáckého kláštera, jehož jméno bylo odvozeno od 
názvu dnešního Starého Města u Uherského Hradiště, 
kterému se dříve říkalo Velehrad. 

Zakladatelem kláštera byl moravský markrabě 
Vladislav Jindřich z rodu Přemyslovců, z tehdejší 
vládnoucí dynastie, a olomoucký biskup Robert (1201 - 
1240), který následně vyjednal v Plasích vyslání mnišské 
komunity. V roce 1205 přichází na Velehrad skupina 
dvanácti mnichů v čele s opatem Thicelinem, čímž se 
klášter zařadil do filiační rady kláštera Morimond. Po 
smrti Vladislava Jindřicha, tedy v roce 1222, přešel klášter 
do správy jeho bratra, českého krále Přemysla Otakara I. 
Výstavba kláštera byla definitivně dokončena v první 
polovině 13. století. Areál někdejšího velehradského 
kláštera názorně dokládá vývoj architektury a výtvarného 
umění od pozdní doby románské až do současnosti, proto 
se řadí mezi přední cisterciácké architektonické památky.  

Dnešní barokní podobu získal velehradský klášter na 
přelomu 17. a 18. století. Během této rozsáhlé přestavby 
došlo k radikální změně vzhledu baziliky. Za husitských 
válek v 15. století, přesněji 12. ledna roku 1421, došlo k 
prvnímu zničení kláštera. Většina příslušníků řádu před 
pustošivým nájezdem husitů utekla. Dopaden byl opat Jan 
a další čtyři cisterciáci. Ti všichni byli upáleni na hranici. 

Teprve po sto padesáti letech, když nastaly příznivé 
hospodářské podmínky, se přikročilo k obnově kláštera. V 
roce 1681 založil na Velehradě duševně nemocný mnich 
Malachiáš Zápotočný rozsáhlý ničivý požár, jehož 
důsledky byly odstraňovány v následujících padesáti letech 
(1684 až 1735) barokní přestavbou. Roku 1784, během 
josefínských státních a církevních reforem, byl 
velehradský klášter zrušen. Klášterní budovy připadly 
náboženskému fondu, část objektů byla určena pro armádu 
a část pronajata.  

Tradiční setkání na Velehradě začalo v 80. letech 
minulého století. V roce 1985 bylo na Velehradě slyšet 
pukání ledů. Za jeden z významných momentů občanského 
sebeuvědomění, který později přispěl k pádu 
komunistického režimu, dnes historici považují 
velehradskou cyrilometodějskou pouť konanou v roce 
1985. Oslavy na Velehradě v neděli 7. července 1985 byly 
významným kulatým 1100. výročím úmrtí svatého 
Metoděje. Vláda tehdy odmítla vyslyšet hlasy věřících, 
kteří se dožadovali pozvání papeže Jana Pavla II. Místo 
totálního zákazu nebo přímých restriktivních opatření se 
však nakonec představitelé státní moci rozhodli využít 
přirozeného cítění katolíků a pokusili se udělat z 
velehradské pouti jakousi mírovou slavnost. Což může 
nejlépe dosvědčit dobový snímek fary, na němž je 
zachycen povinně vyvěšený transparent hlásající heslo: 

Nejdražší ze všeho je mír! Na moravský 
Velehrad přijelo v roce 1985 nebývalé 
množství, snad čtvrt milionu, věřících z 
Moravy, Čech a hojně také ze Slovenska. S 
bouřlivými ovacemi přivítali na poutním 
místě jak Papežova zástupce kardinála 
Agostina Casaroliho, vatikánského státního 
sekretáře, tak i již tehdy velmi populárního 
pražského kardinála Františka Tomáška. 
Casaroli předal velehradské bazilice zvláštní 
papežské vyznamenání - Zlatou růži. (Zlatou 
růži vlastní už jen 6 dalších bazilik světa: 
Czenstochowa (Polsko), Lurdy (Francie), 
Quadalupe (Mexiko), Mariazell (Rakousko), 

Aparecida (Brazílie), Altötting (Německo). Svatý stolec tím 
ukazuje na výjimečný duchovní význam těchto 7 poutních 
míst.) Při projevech hostů se začali poutníci skandováním 
dožadovat příjezdu Papeže.  

Převzato z /velehrad.maticevelehradska.cz/  

Římskokatolická farnost Přelouč vás srdečně zve slavit 

„Svatojakubský den“„Svatojakubský den“„Svatojakubský den“„Svatojakubský den“    
Neděle 21. července 2013 

V 13:00 hod. v kostele sv. Jakuba koncert dech. orchestru 

Harmonie 1872 KolínHarmonie 1872 KolínHarmonie 1872 KolínHarmonie 1872 Kolín    

Dále budeme pokračovat na farním dvoře, kde nás čeká 
grilování a volná zábava při kytaře. Pro děti a mládež 

možnost sportovního vyžití. 
Od 17:00 hodin promítání fotek z farního výletu 

Srdečně vás zveme na 

„„„„Farní denFarní denFarní denFarní den““““    

Neděle 1. září 2013 od 11:00 hod mše svatá  

Poté následuje společný oběd - grilované maso - 
Dále nás čeká společná hra a posezení při kávě 

Koncert v kostele sv. Jakuba od 17:00 hod        

    „Sešly jsme se“„Sešly jsme se“„Sešly jsme se“„Sešly jsme se“    

Soubor „Sešly jsme se“ je složen z kamarádek,  
které se potkaly na Ostravské konzervatoři.  

Na koncertě uslyšíte instrumentálně upravené písničky 
(pro housle, violu, kontrabas) z křesťanského folku, 
klasické hudby a klezmeru. (hudební žánr židovské 

hudby rozvíjející se od 15. Století) 


