
Biblické slovo na červen 

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu 

mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko,  
co jsem vám řekl. Jan 14,26; 

 

Touha po Duchu Svatém 

    Milí farníci, dnes slavíme 1. svaté přijímání, Klárka 

s Dominikem poprvé přijmou Pána Ježíše v Eucharistii. 

Vzpomínáte si na svou slavnost? Dobře si pamatuji to 

dětské očekávání téměř celé třídy 30-ti dětí. A při 

svátosti Biřmování, i když jsem ukončil pouze 4. třídu, 

i tento den byl naplněn milostí. Bylo nás kolem 400 a 

kostel byl pouze pro biřmovance a kmotry, ostatní stáli 

venku. V Přelouči se počty lidí trochu liší, těch 9 

odvážlivců, kteří se k biřmování už dva roky připravují 

jsou pro ostatní nereagující „znamením“ touhy. 

Požehnaný červen a sílu dokončit studium  

přeje P. Pilka Lubomír.  
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KALENDÁRIUM NA ČERVEN 

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

5. 6. středa  10:30 PTP Zdechovice 

7. 6. pátek 18:00 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně 

7. a 14. 6. 19:00 Příprava na Biřmování 

22. 6. sobota 17:00 Udělování svátosti Biřmování  

23. 6. neděle  Sbírka na Charitu 

23. 6. neděle 15:30 Oslava závěru školního roku 

24. 6. pondělí 18:00 Slavnost Narození Jana Křtitele 

29. 6. sobota 18:00 Svátek sv. Petra a Pavla apoštolů 

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 
2.,9.,16.a23.6.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Neděle 30. 6. 

Sobota 6. 7.  

11:00 

16:00 
Poutní mše svatá 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 6. 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 8. 6. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 15. 6. 

Neděle 30. 6. 

16:00 

8:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 6.a 21. 7. 11:00 Mše svatá 

Biřmování ve farnosti 

V sobotu 22. června od 17:00 hodin proběhne 

v kostele sv. Jakuba udělování Svátosti Biřmování. Na 

tuto slavnost přijede Mons. Jan Vokál, biskup 

královéhradecký.   

Sbírka na Charitu 

V neděli 23. června proběhne sbírka na Charitu. Její 

výtěžek je určen na provoz Charit v naší diecézi. 

Závěr školního roku na faře 

Srdečně vás zveme na neděli 23. června od 15:30 

hodin na společné zakončení školního roku 2012/2013. 

Na farním dvoře opečeme vuřty a zahrajeme společně 

hry.               Lucie Hadáčková 

Poutní mše svatá na Svatém Poli 

V neděli 7. července od 10:00 hodin proběhne 

poutní mše svatá na Svatém poli pod ambity u kostela 

Navštívení Panny Marie. 

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

SELMICE-SV.VAVŘINEC - MŠE SVATÁ 29. 6. V 15:00 H. 



Pomocné technické prapory 

VÚ 7339 Zdechovice  

Na pouti v Izraeli jsem se dověděl, že chlapci i 

děvčata konají vojenskou službu, kluci na tři a holky 

na dva roky. Skutečně jsme je potkávali v maskáčích 

se samopaly v Jeruzalémě, svatém městě pokoje. Ale 

pojďme k PTP. Celkově bylo zřízeno 20 praporů PTP 

z toho 6 „těžkých“. Dne 1. září 1952 byl ve 

Zdechovicích založen jeden ze tří posledních lehkých 

praporů PTP, VÚ 7339 Zdechovice a zrušen 30. 4. 

1954.  

Co je PTP?  

Pomocné technické 

prapory či Vojenské tábory 

nucených prací byly útvary 

Československé lidové 

armády, které v letech 1950 – 

1954 fungovaly pro internaci a 

převýchovu tzv. politicky 

nespolehlivých osob, 

podléhajících tehdejšímu 

brannému zákonu (Armáda 

pro ně vymyslela tzv. 

politickou klasifikaci „E“. Vojáci této klasifikace 

nesměli mít přístup ke zbraním, nemohli získat jinou 

hodnost než „vojín“.).  

Důležitým důvodem jejich vzniku bylo i 

zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská 

odvětví. Byly také nástrojem perzekuce a pracovní 

exploatace nepohodlných osob. Fungování PTP 

nemělo oporu v československých zákonech a 

mezinárodním právu. 

Pomocnými technickými prapory prošlo, 

podle různých odhadů, mezi 40 až 60 tisíc občanů. 

Pracovali v dolech (na Ostravsku, Kladensku i na 

Slovensku), ve stavebnictví (např. pražské sídliště 

Petřiny), na vojenských stavbách (výstavba letišť, 

kasáren, obytných domů i dalších objektů), ve 

vojenských lesích, kamenolomech i v zemědělství. 

V roce 1953 pracovaly vojenské pracovní jednotky na 

370 různých pracovištích. 

Výrazy „pétépáci“ a „černí baroni“ (označení 

černými výložkami) byly i po roce 1953 běžné 

používány pro vojáky technických praporů (TP) a 

vojenských jednotek (VPJ), později dokonce i pro 

ženisty. 

K 1. 12. 1950 u PTP sloužilo 9 900 osob, 

z toho 7 800 s klasifikací „E“. Na konci roku 1952, 

kdy byl počet pomocných technických útvarů 

nejvyšší a sloužilo v nich přibližně 25 000 mužů, se 

jednalo asi o 15 000 osob s klasifikací „E“. Zbytek 

tvořili tzv. „kulaci“ (ti, kteří odmítli vstoupit do JZD) 

a osoby práce se štítící, povolané na mimořádné 

cvičení (což také byla forma politické perzekuce), 

branci s klasifikací Cj a Cd a branci-horníci. (info 

z internetu) 

 

Setkání bývalých PTP ve Zdechovicích 

Od roku 1998 se začátkem června koná 

setkání bývalých členů PTP i ve Zdechovicích. 

Začínáme mší svatou za živé a zemřelé členy PTP a 

pak následuje společné posezení a oběd v místní 

hospodě. Mnozí členové PTP se distancují od 

spisovatele Miloslava Švandrlíka, který napsal dílo 

„Černí baroni“, pro jeho ironické a zesměšňující 

vylíčení těžkých osudů státem diskriminovaných 

občanů. Letos již snad patnácté setkání se uskuteční 

ve středu 5. 6. v 10:30 v kostele Sv. Petra a Pavla.   

P. Lubomír Pilka. 

Příběh na červen - Měsíc 

Jedna dívka se každou noc dívala na měsíc. 

V jeho stříbrném lesku jakoby viděla profil tváře 

neznámého mladíka. Nebo že by ho znala z nějakého 

snu? Každou noc ho však vyhlížela a toužila po něm. 

Na druhém konci světa žil mladík, který se 

také každou noc díval na měsíc. Připadalo mu, že 

v jeho bledém svitu vidí milou a svůdnou tvář dívky. 

Ten mladík byl voják, lučištník. 

A tak jedné noci vzal svou nejpěvnější a 

nejrychlejší střelu, nasadil ji na luk, ze všech sil ho 

napnul a zamířil na měsíc.  

Šíp tvrdý jako ocel a 

rychlý jako blesk doletěl až 

k měsíci a kousek z něj 

odloupl. Úlomek měsíce 

spadl na zem a rozbil se na 

dvě části.  

Jedna spadla do klína 

té dívky, druhá 

k lučištníkovým nohám. Obě části 

tvořily dohromady měsíční náhrdelník. Spojily se 

někdy? Našli se ti dva? Říká se, že ano.  

My všichni, všechny lidské bytosti jsme jako oni. 

Všichni bloudíme po světě a hledáme.  

Každý v sobě neseme polovinu svého snu. 

Často nevíme, komu může patřit druhá polovina 

našeho snu. Abychom nechybili,  

buďme laskavý ke všem lidem, se kterými se setkáme.  

Bruno Ferrero, Živá voda pro duši. Portál 2001 

Poděkování za noc kostelů 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli 

na přípravě programu, úklidu a samotném průběhu 

Noci Kostelů. Vykonalo se spousty práce, která je za 

námi snad vidět. V letošním roce se zapojily již 

všechny církve v Přelouči a nově se otevřela márnice 

a program probíhal i v sobotu v kostele Navštívení 

Panny Marie. Doufám, že návštěvníci prožili nejen 

zážitek kulturní ale i duchovní.  
Lucie Hadáčková,  

koordinátorka Noci kostelů, pro farnost Přelouč 


