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Já jsem přišel na svět 
jako světlo,  
aby nikdo,  

kdo ve mne věří, 
nezůstal ve tmě.  

Jan 12, 46 

Mám, ano musím žít svatě! Chci? 
    Milovaný lide Boží, slavností Všech Svatých vstupujeme 
do oktávu, kdy získáváme pro duše v očistci odpustky - 
výstup do nebe. Jméno, které dostáváme při křtu, je obvykle 
od nějakého svatého a nemůžeme jej kopírovat, ale máme 
možnost usilovat žít život svatě. V osobním životě věřícího 
se má uskutečňovat víra konkrétními činy. Dáváme sloužit 
eucharistii za nemocné či mrtvé příbuzné, ale sami ke svátosti 
smíření nekráčíme a eucharistii nepřijímáme? Pýcha ke 
svatosti brání, potřebujeme ji přemáhat vírou a kajícností. 
Nejsme špatní, ale slabí, a je stále třeba obnovit důvěru 
k Bohu ve víře, lásce. Slavností Krista Krále se zakončí 
slavení „roku víry“. „Neboj se, jen věř“, říká Ježíš i tobě! 
(Mk,5,36) Ať tě tvá víra zachrání. 

Požehnaný listopad přeje Váš P. Pilka Lubomír.  
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KALENDÁRIUM NA LISTOPAD 

6. 11. středa 19:00 Pastorační rada 

13. a 27. 11. 19:00 Večer chval na faře  

17. 11. neděle  Sbírka na Plošné pojištění II. 

23. 11. sobota  
Slavnost sv. Klimenta hl. patrona 
královéhradecké diecéze 

23. 11. sobota 18:00 
Udělování sv. pomazání – kostel 
sv. Jakub 

30. 11. sobota  Svátek sv. Ondřeje 

30. 11. sobota 9:30 Výroba adventních věnců 

1. 12. neděle 17:00 Adventní koncert 

3. 12. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

BOHOSLUŽBY NA LISTOPAD 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
3. , 10. a 17.11.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 2. 11. 
Neděle 24. 11.  

16:00 
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 11. 11:00 Poutní ke sv. Martinovi 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 17. 11. 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  

Neděle 10. 11. 15:00 Výjimka 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 16. 11. 
Neděle 24. 11. 

16:00 
8:00 

Mše svatá 
ZMĚNA ZA KLADRUBY  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1. 12. 11:00 Mše svatá 

Sbírka na Sbírka na Sbírka na Sbírka na Plošné Plošné Plošné Plošné pojištěnípojištěnípojištěnípojištění    
V neděli 17. listopadu proběhne sbírka na Plošné 

pojištění. Děkujeme za dary i modlitby. 

Svátost Pomazání nemocnýchSvátost Pomazání nemocnýchSvátost Pomazání nemocnýchSvátost Pomazání nemocných    
V sobotu 23. 11. 2012 v 18:00 o Slavnosti Ježíše Krista 

Krále při večerní mši svaté budeme udělovat svátost 
pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout ti, kdo 
dovršili 60 let, a také vážně nemocní. Povinnost je připravit 
se svátostí smíření! Prosím o zapsání v kostele ty 
nemocné, které je potřeba navštívit. LP    

Adventní koncertAdventní koncertAdventní koncertAdventní koncert    
Neděle 1. prosince vNeděle 1. prosince vNeděle 1. prosince vNeděle 1. prosince v    17:00 hodin17:00 hodin17:00 hodin17:00 hodin    

Kostel Kostel Kostel Kostel svsvsvsv. Jakuba v. Jakuba v. Jakuba v. Jakuba v    PřeloučiPřeloučiPřeloučiPřelouči    
Zazní skladby adventní v podání varhan, zpěvu a fléten 
Účinkující: zpěváci a hudebníci při kostele sv. Jakuba 

Vstupné dobrovolné 
******************************************  

SELMICE - SV.VAVŘINEC - MŠE SVATÁ 30. 11. V 15:00 

H. 



Čtrnáct sv.Čtrnáct sv.Čtrnáct sv.Čtrnáct sv.    pomocníkůpomocníkůpomocníkůpomocníků    v nouziv nouziv nouziv nouzi    
V Turkovickém kostele sv. Martina se nachází na 

pravém bočním oltáři obraz 14 pomocníků v nouzi. I v ČR 
se nachází s patronací 14ti pomocníků pár kostelů, nebo 
kaplí, např. Vimperk, Louny, Mělník, Novém město 
Vrchlabí….Čtrnáct pomocníků v nouzi je název různorodé 
skupiny světců, jejichž vzývání bylo doporučováno 
podobně jako vzývání patronů. Předpokládá se, že jejich 
kult vznikl v Německu. Snad jisté je, že ve století XIV. 
byli uctíváni v Řezně. Ve Vídni, na předměstí zv. 
„Altlerchenfeld“ byl v roce 1862 zasvěcen kostel svatým 
pomocníkům, kteří byli oslavováni i společným svátkem 
24.3. Traduje se i legenda o pastýři Hermanovi, jenž měl 
mít třikrát vidění téhož dítěte a při posledním vidění je 
spatřil obklopené 14ti dalšími dětmi, které mu byly 
představeny jako 14 pomocníků. Přes názor opata 
Bedřicha, že jde o výplod obrazotvornosti byla vystavěna 
ve vidění požadovaná kaple a r. 1447 od arcibiskupa 
Bamberského ke cti P.Marie a 14ti pomocníků zasvěcena.  

Podle knihy Anselma Grüna „Duchovní terapie a 
křesťanská tradice“ má úcta ke 14ti sv. pomocníkům svůj 
původ v dobách velkého soužení, hladu, válek a morových 
epidemií. K legendám o těchto světcích bylo dodáváno, že 
si před svou mučednickou smrtí vyprošovali, aby směli 
pomoci každému, kdo se na ně obrátí. Přes pochybnosti o 
nich se začalo zdůrazňovat to podstatné jejich duchovní 
poselství a aplikace na vlastní život. Ve skutečnosti nám 
mohou být pomocníky a přímluvci všichni svatí, hlavně 
naši křestní patroni.  
1, Sv. Achác, ( Acacius), vojín a mučedník v Byzantii, 
stol. IV.; památka 8. 5.; býval vzýván ve smrtelných 
úzkostech. 
2, Sv. Barbora, panna a muč. století nejisté, připomínka 4. 
12. – patronka vězněných a umírajících, bývala u ní 
vyprošována svátost nemocných.  
3, Sv. Blažej, biskup a mučedník (+ asi r. 320), nezávazná 
památka 3. 2. – přímluvce sužovaných strachem a úzkostí, 
v souvislosti se sv. zpovědí, vzýván při bolestech v krku.  
4, Sv. Cyriak, patřící mezi šest druhů ze stol. IV. 
připomínaných 8. 8. – pomocník při posedlosti a vzýván 
při pokušení.  
5, Sv. Dionýsius pařížský, (Diviš), biskup a muč. ze stol. 
III. nezávazná památka 9. 10. – pomocník při nesprávném 
myšlení, vzýván byl i při neklidném svědomí.  
6, Sv. Erasmus, biskup, (+ asi r. 303), připomínka 2. 6. - 
pomocníkem při přemíře emocí a vzýván při tělesných 
bolestech.  
7, Sv. Eustach (Dobromír) muč. století nejisté, připomínka 
20.9. – rádce v mezilidských vztazích a vzýván při velkých 
životních souženích.  
8, Sv. Jiljí, opat, poust. ze stol. VI./VII. památka 1. 9. – 
pomocník při manželské neplodnosti a při rakovině, v 
pokušeních a byl vzýván z důvodu falešného studu při sv. 
zpovědi.  
9, Sv. Jiří, muč. ze stol. IV. nezávazná památka 24. 4. – 
vzýván jako osvoboditel od zla (symbolizovaného 
drakem), zejména i při pochybnostech ve víře.  
10, Sv. Kateřina Alexandrijská, století nejisté, připomínka 
25. 11. – označena za léčitelku ztroskotaných životních 
plánů a pomocnice vymáhající hříšníkům pravé pokání.  
11, Sv. Kryštof, mučedník, století nejisté, s připomínkou 
25. 7. – průvodce na cestách, pomocník v pokušeních a byl 
vzýván i proti moru a hladu.  

12, Sv. Markéta, (Marina, Margareta) z Antiochie, století 
nejisté, připomínka 20. 7. – přímluvkyně za rodičky a 
pomocnice v porodních bolestech.  
13, Sv. Pantaleon z Nikomed, lékař a muč. (+ asi r. 305), 
připomínka 27. 7. – pomocník vyprahlých a vyčerpaných.  
14, Sv. Vít, muč. století nejisté, nezávazná památka 15. 6. 
– označován byl za dárce nové životní energie a vzýván 
jako patron a vůdce mládeže.  

Výroba adventních věncůVýroba adventních věncůVýroba adventních věncůVýroba adventních věnců    
V sobotu 30. listopadu se bude konat výroba 

adventních věnců na faře ve farní 
místnosti v přízemí. Sejdeme se v 9:30 
hodin. Sebou si vezměte potřebné věci na 
výrobu věnců. Větvičky se pokusíme 
sehnat. Těšíme se na společné tvoření! 

Lucie Hadáčková 

Doporučení zDoporučení zDoporučení zDoporučení z    naší farní knihovnynaší farní knihovnynaší farní knihovnynaší farní knihovny    
Říká se, že písmo a knihy jsou 

prastarými poklady vzdělanosti a „Nahé 
jsou národy bez knih“ (sv. Cyril). 
V poslední době se stává, že nám upadá 

kultura knihy, málo čteme, protože ve srovnání s rychle 
plynoucími obrazy v televizi je to tak pomalé a pracné. Ale 
nedostatek četby vede k poklesu pozornosti, přemýšlení a 
chabé slovní zásobě. Přitom četba formuje naše názory a 
smýšlení. Dobré duchovní knihy nás v našich životech 
posouvají blíž k moudrosti – k Bohu. Jednou z dobrých 
duchovních knih, která mě nedávno zaujala je „Výstup na 
horu manželství“ od P. Eliase Vellly. V této knize se 
můžete seznámit se zásadami správné komunikace 
s partnerem, zjistíte jak zlepšit vzájemné soužití, jak 
vytvořit zdravé rodinné prostředí, zdravý vnitřní život, 
naučíte se ovládat své emoce. Je zde také něco o 
cizoložství, rozvodu, narušené sexuální identitě, o výchově 
dětí v pubertě…atd. Věřím, že když si tuto knihu přečtete i 
vy s modlitbou v srdci, začnou se k lepšímu měnit i vaše 
vztahy. Knihu si můžete zapůjčit ve farní knihovně. Po 
domluvě kdykoliv.                        RM 

Charita Přelouč Charita Přelouč Charita Přelouč Charita Přelouč ----    Výlet do Perníkové chaloupky Výlet do Perníkové chaloupky Výlet do Perníkové chaloupky Výlet do Perníkové chaloupky     
z financí postní almužnyz financí postní almužnyz financí postní almužnyz financí postní almužny    

V pátek 9.8. 2013 jsme uspořádali výlet do Perníkové 
chaloupky – muzeum perníku a pohádek v Rábech. 
Společně jsme jeli autobusem a nejprve jsme si všichni 
prohlédli okolí Perníkové chaloupky, kde stojí např. saně 
pro Mrazíka a úl pro včelku Máju. Poté jsme šli dovnitř 
Perníkové chaloupky, kde nás čekal zábavný výklad. 
Rodiče a větší děti se dozvěděli informace o perníkářském 
řemesle a malé děti si zopakovaly pohádku O perníkové 
chaloupce. Během prohlídky venku začala obrovská 
bouřka, tak jsme bohužel nemohli opékat buřty na ohništi 
pro 12 měsíčků. Před nepříznivým počasím jsme našli 
útočiště v prostorách Jakub klubu v Přelouči. Děti si zde 
s rodiči vyplnili zábavný kvíz a poté si za něj odnesly řadu 
sladkých odměn. Mezi rodiny jsme také rozdělili 
občerstvení, které jsme měli připravené k ohništi. 

Srdečně děkujeme přispěvatelům do výtěžku letošní 
postní almužny, bývalému uživateli služeb naší charity pro 
seniory, Kulturnímu fondu MÚ a firmě Pavel Dostálek, 
Labětín. Díky těmto jmenovaným jsme mohli výlet 
uskutečnit.  

Mgr. Pavlína Křepská, sociální pracovnice 


