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říjenříjenříjenříjen    

Vyznávejte hříchy jeden 
druhému a modlete se 

jeden za druhého, 
abyste byli uzdraveni. 
Velkou moc má vroucí 

modlitba spravedlivého. 
Jak 5,16; 

Růženec – Věnec růží    
    Když dostane žena k svátku kytici růží, jistě ji to 
potěší. Věřící žena, či muž modlící se růženec má 
jakoby naplněné ruce tajemnými květinami, přemítajíce 
o tajemstvích Kristova života. Svatá Terezička, patronka 
misií před svou smrtí řekla: „Vždycky jsem plnila vůli  
Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má 
přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále 
pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží“. I 
nás, milí farníci volá Panna Maria v Lurdech, ve Fatimě 
k modlitbě růžence; za misie, za mír, za rodiny, za 
obrácení, za naše farnosti, za…  

Požehnaný říjen přeje Váš P. Pilka Lubomír.  
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN 

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

9. a 30. 10. 19:00 Večer chval na faře 

10. 10. čtvrtek  9:30 Vikariátní setkání kněží –  

19. 10. sobota 
19:00 

– 
20:00 

Misijní most modlitby – sv. Jakub 

20. 10. neděle  Misijní neděle – sbírka na Misie 

20. 10. neděle 17:00 Promítání fotek z Turecka - fara 

28. 10. pondělí 8:00 Svátek Šimona a Judy 

1. 11. pátek 18:00 Slavnost všech svatých 

2. 11. sobota 17:00 Památka zesnulých – Svaté pole 

BOHOSLUŽBY NA ŘÍJEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 6.,13.,20.10.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 5. 10. 
Neděle 27. 10.  

16:00 
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 20. 10. 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 12. 10.  
Neděle 10. 11. 

16:00 
15:00 

Mše svatá 
Výjimka 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 19. 10. 
Neděle 27. 10. 

16:00 
8:00 

Mše svatá 
ZMĚNA ZA KLADRUBY  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 11. 11:00 Mše svatá 

Sbírka na Sbírka na Sbírka na Sbírka na MisieMisieMisieMisie    
V neděli 20. října proběhne sbírka na Misie. Děkujeme 

za dary i modlitby. 

Pastorační rada středa Pastorační rada středa Pastorační rada středa Pastorační rada středa 2. října2. října2. října2. října    
Hlavním programem pastorační rady bylo promyšlení 

skupinek daných oblastí: úklid  (kostela, fary před akcemi, 
farního dvora); občerstvení při pastoračních aktivitách 
(příprava stolů, pití, jídla); liturgie  při větších slavnostech a 
to především Vánoce a svátky Velikonoc, pouť…(oslovit ty, 
kteří se zapojují do přípravy alespoň jeden týden před 
slavností, hudba alespoň měsíc); kultura  (koncerty či jiná 
představení na Vánoce, Velikonoce i během roku); farní 
výlet (zapojení do organizace); údržba (běžná údržba 
kostela, fary a farního dvora, zdí…); pastorace (pobožnosti 
– růženec, křížové cesty či adorace aj. zapojení se do jejich 
příprav; pastorační aktivity – farní den, svatojakubský den 
aj. – zapojení se do přípravy programu). Činnost ve 
skupinkách je většinou jednorázová, nejedná se o 
pravidelnou aktivitu, která se musí vykonávat každý týden. 
Vytvoří se podrobný seznam skupin s popisem a každý 
z farníků má možnost se napsat, kde by se chtěl zapojit se 
svou pomocí. Seznam bude vystaven v kostele na stolku 
vedle sakristie a to do doby Vánoční.  

Další pastorační rada středa 6. 11. v 19:00 hod. 
******************************************  

SELMICE - SV.VAVŘINEC - MŠE SVATÁ 26.10. V 15:00 H. 



Sv. Terezie od Dítěte JežíšeSv. Terezie od Dítěte JežíšeSv. Terezie od Dítěte JežíšeSv. Terezie od Dítěte Ježíše    ----    1. října1. října1. října1. října    
Francouzská dívka z města Lisieux v 

severní Francii, stihla prožít svůj mimořádný 
život velmi rychle. Narozena roku 1873 v 
milující rodině jako jedna z pěti sester, 
vymohla si již v 15 letech svolení ke vstupu 
do kláštera mnišek, kde žily dvě její rodné 
sestry. V klášteře bosých karmelitek dorostla 
během několika let nejen ve velkou postavu 

karmelitánského řádu, ale především v člověka plného 
lásky. Její řeholní jméno bylo Terezie od Dítěte Ježíše a 
svaté Tváře. Zaznívá v něm inspirace zobrazeními Krista v 
různých momentech jeho života. Pro nás, Čechy, je 
zajímavé, že Terezie je už svým jménem příbuzná s 
Pražským Jezulátkem. Malá Terezka znala tuto královskou 
podobu Dítěte Ježíše od prvních roků svého života a v 
klášteře před ním trávila několik hodin denně na 
modlitbách. 

Tereziina smrt roku 1897 a následné vydání jejích 
autobiografických poznámek, které sepsala pro své sestry, 
odstartovala mimořádnou vlnu zájmu o ni. Pod 
názvem L'histoire d'une âme – v českém překladu Dějiny 
duše – se tato skromná kniha stala bestselerem a jedním z 
nejpřekládanějších duchovních textů. Terezie je spolu se 
sv. Františkem Xaverským hlavní patronkou katolických 
misií. Roku 1997 ji papež Jan Pavel II. prohlásil 
za učitelku církve. V dějinách katolické církve se dostalo 
této pocty jen třem ženám – ještě sv. Terezii od Ježíše (z 
Avily) a sv. Kateřině Sienské. I mezi muži vlastní tento 
titul jen třicet svatých – velcí církevní otcové a teologové. 

Sv. Terezie je také nejčastěji citovanou ženou v 
Katechismu katolické církve. Když církev začíná mluvit o 
modlitbě, cituje sv. Terezii: "Pro mne je modlitba vzlet 
srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a 
lásky ve zkoušce i v radosti."  P. Petr Šleich OCD, převor 

kláštera Pražského Jezulátka, Praha , převzato z: www.tisk.cirkev.cz 

Den mariánské Den mariánské Den mariánské Den mariánské úctyúctyúctyúcty 
13. říjen 2013 vyhlásil papež František za 

Den mariánské úcty. Na tento den bude do 
Říma z Fatimy převezena soška Panny Marie, 
před kterou chce Svatý otec zasvětit svět 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Mariánská soška opustila v minulosti 
Fatimu již dvakrát, a to za pontifikátu Jana 
Pavla II. Poprvé 24. března 1984, kdy také 
Jan Pavel II. zasvětil svět Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie, a podruhé 8. října 2000, 
kdy Jan Pavel II. zasvětil nastupující tisíciletí 
Nejsvětější Matce Boží. Tři papežové při různých 
příležitostech tímto způsobem za posledních 70 let 
uskutečnili toto zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci 
Panny Marie. Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, se v 
jednom rozhovoru vyjádřila, že zasvěcení světa vykonané 
v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit druhou světovou 
válku. Mnozí se také domnívají, že zasvěcení učiněné 
Janem Pavlem II. v roce 1984 napomohlo ke zhroucení 
sovětského komunismu. Jde tedy jistě o událost velikého 
duchovního dopadu.  

Před několika týdny jsme zažili sílu společné modlitby 
s papežem Františkem za mír v Sýrii. Civilní media v této 

souvislosti sice mluví o vynikajících schopnostech ruských 
a amerických diplomatů, ale duchovní dopad postu a 
modliteb za mír ze 7. září je neoddiskutovatelný. Spojme 
se tedy s papežem Františkem i tentokrát. Mohli bychom 
se na toto opětovné zasvěcení světa Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie připravit modlitbou, popřípadě 
devítidenní novénou k Panně Marii. Pokud se rozhodnete 
před tímto zasvěcením pomodlit některou z mariánských 
novén, první den této novény připadá na pátek 4.10. 
Vítězství dobra nad zlem není na prvním místě dílem 
lidských schopností. Jde o duchovní boj, který se vyhrává 
duchovními zbraněmi.          (www.vojtechkodet.cz) 

Památka Panny Marie RůžencovéPamátka Panny Marie RůžencovéPamátka Panny Marie RůžencovéPamátka Panny Marie Růžencové    
Modlitba růžence  je nejznámější modlitbou k Panně 

Marii, věřící se ji modlí individuálně nebo společně, i např. 
v kostele před bohoslužbou. Boží Matka bývá nazývána 
Královnou posvátného růžence. Tato modlitba se ve své 
dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou 
dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení 
a v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o 
spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má 
jeho Matka Panna Maria. Definitivní podobu růžence 
stanovil v roce 1569 papež Pius V., který zavedl 
svátek Panny Marie Růžencové. Slavení dnešní liturgické 
památky bylo zavedeno v roce 1572 jako vzpomínka na 
vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, která se 
odehrála 7. října 1571; od roku 1573 bylo přeloženo na 
první říjnovou neděli. Po vítězství nad Turky u 
Petrovaradína u Nového Sadu (Srbsko) bylo slavení 
rozšířeno pro celou církev (1716). Od roku 1913 se 
památka slaví 7. října. 

Opakování modlitby neznamená monotónnost, ale 
naopak jde o pestrou modlitbu, která ukrývá intenzitu 
vyjádření lásky a důvěry k Panně Marii jako k Matce Boží 
a naší nebeské Matce. Jako nejnovější růženec vyhlásil 
papež Jan Pavel II., růženec světla dne 16. října 2002 a 
zároveň vyhlásil období do října 2003 Rokem růžence. 
Tajemství světla jsou následující: 1, Ježíš, který byl 
pokřtěn v Jordánu (Mt 3,17). 2, Ježíš, který zjevil v Káně 
svou božskou moc (Jan 2,5). 3, Ježíš, který hlásal Boží 
království a vyzýval k pokání (Mk 1,15). 4, Ježíš, který na 
hoře Proměnění zjevil svou slávu (Mk 9,5). 5, Ježíš, který 
ustanovil Eucharistii (Jan 6,54). Také těchto pět tajemství, 
stejně jako radostná, bolestná a slavná tajemství, jsou 
bezesporu důvodem k rozjímání o uvedených událostech z 
Ježíšova života. Tajemství se mohou vyslovovat při 
každém desátku a je možné doplnit je dalšími myšlenkami 
k rozjímání. Za Mariánský rok vyhlásil Jan Pavel II. rok 
1987. Probíhaly různé duchovní aktivity směřované k 
Panně Marii a kladl se zvýšený důraz na opravdivé 
prožívání mariánské zbožnosti a obnovení pravého vztahu 
k Panně Marii, která vede věřící k Ježíši Kristu.  

Zásvětná modlitbaZásvětná modlitbaZásvětná modlitbaZásvětná modlitba    
NeposkvrněnémuNeposkvrněnémuNeposkvrněnémuNeposkvrněnému    Srdci Srdci Srdci Srdci Panny MariePanny MariePanny MariePanny Marie    

Panno Maria, Matko Boží,  
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším,  

co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. 
Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, 
která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. 
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která 

mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou 
žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen. 


