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…ale plni Ducha 
zpívejte společně žalmy, 

chvalozpěvy 
 a duchovní písně. 

Zpívejte Pánu, chvalte 
ho z celého srdce.  

 

Efezským 5,19; 

Nedej Nedej Nedej Nedej námnámnámnám    zahynoutizahynoutizahynoutizahynouti, , , , svatý Václavesvatý Václavesvatý Václavesvatý Václave!!!!        
Milí farníci, na dovolené v Itálii jsem se letos 

pomodlil v Assisi u hrobu sv. Františka a Kláry, nebo u 
sv. Dominika v Bologni. Začínáme školní rok 
s modlitbou k Duchu svatému, abychom byli osvíceni 
světlem Boží milosti. Hlavní patron Čech sv. Václav 
není na „václaváku“ osamocen. Myslbekovo sousoší 
má soch pět; svaté: Ludmilu, Anežku Českou, 
Prokopa, Vojtěcha a Václava. Všichni se snažili svou 
víru žít a obhájit. V roku Cyrilometodějských oslav a 
Roku víry i my usilujme žít svou víru s církví, bratry a 
sestrami věřícími. Kardinál Duka zve k modlitbě za 
národ 27. 9. v 18:00 při převážení relikvie sv. Václava, 
a na pouť do St. Boleslavi 28. 9. v 10:00. Připojme se 
k modlitbě, nebo pouti a rozněcujme světlo víry 
v národě i osobním životě. 

Požehnané září přeje Váš P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ZÁŘÍ 

3. 9. a 1. 10. 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

11. a 25. 9.   
19:00 

– 
20:00 

Večer chval v kostele 

21. 9. sobota  
Svátek sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty 

27. 9. pátek 18:00 Společná modlitba za Český 
národ 

28. 9. sobota 18:00 Slavnost sv. Václava, mučedníka 

BOHOSLUŽBY NA ZÁŘÍ 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 1.; 8.; 15. a 
22. 9.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 7. 9. 
Neděle 29. 9.  

16:00 
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 9. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 5. 9. 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 14. 9. 16:00 Poutní mše svatá 
Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 21. 9. 
Neděle 29. 9. 

16:00 
8:00 

Mše svatá 
ZMĚNA ZA KLADRUBY  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1. 9. 
Neděle 6. 10. 

9:30 
11:00 

Záměna za Přelouč 
Mše svatá 

Sbírka na církevní školstvíSbírka na církevní školstvíSbírka na církevní školstvíSbírka na církevní školství    
V neděli 22. Září proběhne ve všech kostelích 

královéhradecké diecéze sbírka na Církevní školství. 
Vaše finanční dary jsou použity na provoz církevních 
zařízení v naší diecézi. Děkujeme za dary i modlitby. 

Pastorační rada středa 4Pastorační rada středa 4Pastorační rada středa 4Pastorační rada středa 4. září. září. září. září    
Program na 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. 

Pokud máte i vy nějaké návrhy programu na 
pastorační radu, prosím sdělte je členům rady nebo 
knězi. 

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

SELMICE - SV.VAVŘINEC - MŠE SVATÁ 28. 9. V 15:00 H. 

 



VEČERY CHVALVEČERY CHVALVEČERY CHVALVEČERY CHVAL    
Kdo si dokáže najít čas na modlitbu, v životě se 

neztratí. Od září budeme opět konat večery chval 
v kostele nebo na faře. Co je modlitba chvály? 

Je dobré vždy chválit a děkovat Ježíši za všechno, co 
se děje v našem životě, protože všechno se děje podle Jeho 
vůle a plánu. Člověk, který má opravdovou víru v Boží 
prozřetelnost, může chválit Boha stále. Boží vůle se nám 
zjevuje skrze Ježíše Krista. Proto by měl mít věřící 
zvláštní zájem o častou chválu Boha v dobách dobrých 
i zlých, v úspěchu i selhání, ve štěstí i v zármutku.  

„Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech 
okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro 
vás“ (1 Tes 5,16-18).  

To neznamená, že Bohu musíme děkovat za všechno, 
ale ve všem. (například neděkujeme za hřích, kterého se 
dopouštíme, ale za situaci, ve kterého se ho dopouštíme, 
protože v ní zakoušíme Boží odpuštění). Na světě 
neexistuje zlo, které by Bůh nemohl využít k tomu, aby 
nám ukázal, že nás miluje. Máme tedy Bohu děkovat i za 
problém, který nám umožní setkat se s Bohem 
dokonalejším způsobem. 

Modlitby chval  se od modlitby díků obvykle odlišují 
tím, že v modlitbě chvály člověk Boha chválí za to, jaký 
Bůh je (dobrý, milosrdný…), kdežto v modlitbě díků 
člověk projevuje svoji vděčnost za to, co Bůh udělal –  ať 
už pro celé lidstvo (dal nám svého Syna, svátosti...) nebo v 
osobním životě (vyslyšel prosby, ochránil...).  

Toto rozdělení je však spíše formální, v praxi může 
často jedna modlitba obsahovat oba prvky. Po modlitbách 
chvály a díků následují také často přímluvné modlitby a 
prosby.       P. Lubomír Pilka 

Národní Svatováclavská pouťNárodní Svatováclavská pouťNárodní Svatováclavská pouťNárodní Svatováclavská pouť    
Sobota 28. Září v 10:00 hod. Stará Boleslav – Mariánské 
náměstí – slavnostní mše svatá, kterou celebruje J.Em. 
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas 
český. (Další program viz nástěnka v kostele.) 

Domov u fontDomov u fontDomov u fontDomov u fontáááány Vny Vny Vny Váááás srdes srdes srdes srdeččččnnnněěěě    zve na zve na zve na zve na     
Loučení s létem Loučení s létem Loučení s létem Loučení s létem 15. 9. 2013 od 15:0015. 9. 2013 od 15:0015. 9. 2013 od 15:0015. 9. 2013 od 15:00    

Program v zahradě: 
15:00 zahájení akce   15:10 zazpívá Josef Zíma  
16:10 kněz P. L. Pilka požehná „Stromu vzpomínání“  
16:30 k poslechu a k tanci hraje skupina Gross country  
16:45 vyhlášení fotografické soutěže  
Naleznete zde také stánky s prodejními předměty a 
občerstvením.            Těšíme se na Vás! Domov u Fontány 

Modlitba za vlastModlitba za vlastModlitba za vlastModlitba za vlast    
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu 

a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. 
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit 

proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. 
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti 

všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a 
spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve 

vzájemném porozumění a každý na svém místě po 
vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. 

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

Charita PCharita PCharita PCharita Přeloučřeloučřeloučřelouč    
Jakub KlubJakub KlubJakub KlubJakub Klub    ----    Provoz vProvoz vProvoz vProvoz v    novém školním rocenovém školním rocenovém školním rocenovém školním roce    

     Od září budeme  mít v Jakub klubu otevírací dobu 
tradičně pondělí až čtvrtek  od 12.00 – do 17.00. Na děti 
čeká spousta aktivit i překvapení. Budeme se společně 
věnovat školním úkolům a problémům, aby byl návrat do 
školy po prázdninách bez špatných známek. Pak se určitě 
budeme věnovat keramice, vaření, tvoření, hrám i sportu. Po 
úspěšném ukončení dobrovolnického projektu Think Big 
Florbalem spojme mosty přátelství, získáme od 
dobrovolníků Pepy a Vendy, kteří projekt realizovali, 
kompletní vybavení pro náš florbalový kroužek a děti budou 
moci pravidelně trénovat i hrát s profesionálním vybavením.   
Ve středu 11.9. zveme na Den otevřených dveří v Jakub 
klubu spojený s výstavou prací našich klientů. Všichni jste 
srdečně zváni!      Mgr. Petra Hlaváčková, vedoucí klubu  

Aktivizační programy pro senioryAktivizační programy pro senioryAktivizační programy pro senioryAktivizační programy pro seniory    
     Od září opět zahájíme aktivizační programy pro seniory a 
zveme nové zájemce. Máte možnost se připojit do Klubu 
Aktivní senior , který pořádá setkání jednou měsíčně a jedná 
se o výlet nebo setkání v prostorách Jakub klubu. Více 
informací u paní Hany Kubátové na tel. 731 402 375. Další 
aktivitou je německá konverzace pro seniory každou 
středu od 14.00-15.00 na faře Masarykovo náměstí 48. 
Informace na tel. 731 402 371. Pokračuje odvoz na plavání 
do Lázní Bohdaneč, pro seniory se zdravotními problémy a 
to úterý a čtvrtek každých 14 dní. Pan Pultr opět povede 
Počítačový klub pro seniory, setkání probíhají v Jakub 
klubu každé pondělí 9.00-11.00 a můžete se přijít poradit, 
pokud máte při práci s počítačem doma nějaký problém, 
nebo se něco nové naučit. Relaxační cvičení pro seniorky 
pod vedením Irenky Staňkové začne od října a bude opět 
každý pátek od 16.00-17.00 v Jakub klubu. Od října 
připravujeme nové cvičení s rehabilitační sestrou, více 
informací bude v příštím čísle. V rámci aktivizačním 
programů nabízíme seniorům, kterým se náhle zhoršil 
zdravotní stav, doprovod a odvoz k lékaři, na nákup a 
podobně. Podrobné informace ke všem aktivitám Vám rádi 
poskytneme na tel. 731 593 916, Bc. Monika Krejčíková, 
vedoucí služeb pro seniory.  

Dobrovolnické centrumDobrovolnické centrumDobrovolnické centrumDobrovolnické centrum    
     Hledáme nové dobrovolníky, kteří mají čas „jednu 
hodinu týdně pro druhé“. Nabízíme možnost věnovat se 
práci s dětmi v Jakub klubu, jedná se o doučování, hudební, 
sportovní a další činnosti. Další možností jsou návštěvy a 
rozhovory se seniory v Domově u Fontány. Třetí oblastí je 
doučování v rodinách.  
     Pokud jste ochotni věnovat svůj čas druhým, kontaktujte 
nás, nebo přijďte osobně. K dispozici jsme celý den 11. 9. 
2013 od 9. – 18. hodin v sídle Charity na Masarykově 
náměstí 48, za kostelem sv. Jakuba, nebo telefonicky 
kdykoliv na č. 731 402 371 a na mailu 
charita.prelouc@gmail.com. Dobrovolníkům nabízíme 
proškolení a taky úhradu nákladů spojených s výkonem 
dobrovolnické činnosti (např. cestovné). Studentům-
dobrovolníkům vystavujeme potvrzení o absolvování 
dobrovolnické praxe pro přijímací řízení na VŠ. Patronkou 
našeho Dobrovolnického centra je paní Pavlína Filipovská a 
připravujeme s ní společné setkání s dobrovolníky.  

Ing. Zdenka Kumstýřová 


