
Biblické slovo  

na květen 

Blahoslavená jsi,  

Panno Maria, tys uvěřila,  

že se splní to,  

co ti bylo řečeno od Pána. 

Srov. Lk 1,45 

 

Chválu vzdejme Panně Marii! 

    Milí farníci, v máji to krásně kvete; a je čas, kdy 

oslavujeme Pannu Marii i maminky. Stále prožíváme 

velikonoční radost a pobožnostmi uctíváme Matku 

Boží. I na zahrádkách se snažíme pracovat: sázet, 

zalévat, sekat, vytrhávat plevel. Prorok Jeremiáš je 

povolán… „Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad 

pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a 

podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel." Jer 1,10.  

I my máme prorocké poslání přemáhat zlo dobrem, a 

budovat v nás i kolem nás Boží dům – Boží království. 

Kéž se nám daří postavit Ježíše a Marii doprostřed 

našeho života, neboť oni nám pomáhají, aby náš život 

byl plodný a krásný.  

Požehnaný květen přeje Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA KVĚTEN  

4. 5. neděle  18:00 Pastorační rada 

4. 5. neděle 

14:30 

– 

17:30 

Adorace – Sv. Jakub 

6. 5. úterý 15:00 Mše svatá v domově důchodců 

8. 5. čtvrtek  Farní pouť a výlet - Broumov 

10. 5. sobota 

14:30 

– 

17:30 

Adorace – na Svatém Poli 

11. 5. neděle  Sbírka na kněžský seminář  

16. 5. pátek 19:00 Večer chval - fara 

23. 5. pátek  Noc kostelů 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN  

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

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle  

4., 11., 18., 25. 5.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Neděle 25.  5. 

Sobota 7. 6.  

11:00 

16:00 

Mše svatá 

Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 11. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 5. 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 10. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 17. 5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 4. 5. a 1. 6. 11:00 Mše svatá 

Sbírka na Kněžský seminář 

V neděli 11. Května proběhne sbírka na Kněžský 

seminář. Její výtěžek je určen na podporu bohoslovců, 

máme jich Bohu díky17; Řím-4, Praha-8,Olomouc-5, a 

4 se chtějí přihlásit. Pan biskup Josef Kajnek prosí, 

abychom počítali s větším finančním darem, protože 

letošní schodek na výdaje je o 280 tisíc nižší. Loni byla 

sbírka 950tisíc + 400 tisíc z platů kněží + další dary cca 

100tisíc. Ale dva mimořádné zdroje již vyhasly, proto 

prosíme o větší finanční pomoc a o modlitbu. Týden 

modliteb za duchovní povolání začíná od 4. května do 

11. května na neděli Dobrého pastýře.  

Mons. Josef Kajnek, generální vikář 

Adorace Nejsvětější Svátosti 

U příležitosti výročí 350 let Královéhradecké 

diecéze nám vikariátní konferenci byly rozdělené 

adorační dny pro Pardubický vikariát od 1. - 15. května.  

Pro Přelouč jsme dostali termín 4. května /Bude u sv. 

Jakuba/ a 10. května /bude na Svatém poli/. Proto bude 

probíhat odpoledne 3 hodinová adorace /od 14:30 do 

17:30/ Prosím o váš čas a účast. P. L. Pilka  
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 31. 5. V 15:00 HODIN 



Noc kostelů 2014 
Myšlenka otevřít kostely v noci 

vznikla před devíti lety ve Vídni, kde 

také v roce 2005 proběhla první Noc 

kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V 

roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali 

pořadatelé v České republice. Letos je možné navštívit 

v Přelouči kostel sv. Jakuba a to již po páté. Na program 

Noci kostelů, která se koná v pátek 23. května 2014, jste 

srdečně zváni.          Lucie Hadáčková 

Slovo k mottu Noci kostelů 2014 

"Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala 

den a noc. Budou na znamení časů,  

dnů a let." Gn 1,14 

Vybraný citát letošní Noci kostelů nás přenáší na 

počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když 

biblický text vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých 

vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce 

Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali 

Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou 

touhu poznat smysl života. Je zajímavé sledovat, jak je tato 

touha v nás stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí 

na své intenzitě ani v době, která se chlubí svou 

vyspělostí.  Když se tedy dívám na to, co vzniklo Božím 

přáním, nemohu se ubránit otázkám, na které potřebuji 

znát odpověď, abych pochopil svět i sám sebe. 

Vím, že jsou různá místa, kde dnes člověk hledá 

odpovědi po smyslu 

života. Kde se ptá na 

existenci Boha, 

kterého chce poznat 

více zblízka. A proto 

se už teď vzdáleně 

dívám na ty, kteří 

využijí Noc kostelů a 

přijdou na místa, která 

si společenství 

věřících stavěla 

s úmyslem, aby pro ně 

byla prostorem 

k setkání člověka 

s Bohem. A tak bych 

si přál pro všechny 

letošní poutníky do 

našich kostelů, aby se 

pro ně naplnilo letošní 

motto. Aby mnozí 

objevili Světlo, které 

jim nově zasvítí do 

života a osvětlí jim 

cestu, po které jdou. Aby uprostřed nepřehlednosti doby, 

dokázali oddělit dobré od toho neužitečného, jako je 

oddělen den od noci. A konečně také to, aby pro ně dny a 

léta jejich života byly znamením Boží blízkosti a 

požehnání. Autorem slova k mottu je P. Petr Bulvas, 

biskupský delegát pro pastoraci olomoucké arcidiecéze. 

Loretánská kaple 

Loretánská kaple stylově napodobuje Svatou chýši v 

Loretu. Tyto kaple byly stavěny po celé Evropě především 

v 16. až 18. století jako jeden z projevů barokní zbožnosti. 

Loreto se od 14. století stalo proslulým poutním místem, 

kde byly uloženy kameny, které pocházely z příbytku, 

který měla obývat Panna Marie v Nazaretu. Kameny se 

do Itálie dostaly patrně na konci 13. století (roku 1294), 

ale již od 14. století se šířila legenda o zázračném 

přenesení příbytku Panny Marie anděly. K Loretu se 

také pojily pověsti o zázračných uzdraveních a 

milostech přičítaných Černé Panně Marii Loretánské. 

První kaple v českých zemích vznikly po návštěvách 

italské Lorety českými šlechtici. V době pobělohorské se 

jejich zakládání do určité míry stalo výrazem snahy 

vytvořit poutní místa v rámci šíření mariánského kultu. 

Hlavními zakladateli loretánských kaplí byla šlechta, 

mnohem řidčeji i měšťané. Církevní řady 

(minorité, františkáni, kapucíni) spíše než jako zakladatelé 

(hlavně jezuité), spíše zaopatřovali poutníky k loretám 

putující a zajišťovali pravidelné bohoslužby. Aby bylo o 

kaple a poutníky k nim putující nějak postaráno, vznikly u 

některých z nich kapituly nebo byly kaple stavěny v 

blízkosti klášterů. O méně významné lorety se starali 

kaplani, žijící v její blízkosti. Při loretách dále mohlo 

vzniknout mariánské bratrstvo. Poutníci a návštěvníci 

lorety přinášeli sošce dárky buď jako poděkování za 

splněnou prosbu nebo jako doprovod takové prosby nebo i 

pouze jako důkaz své víry. Některé lorety získaly vlivem 

takovýchto i cenných darů značně velké poklady, pro které 

musela být vystavena zvláštní pokladnice. Většina jich 

zmizela v době napoleonských válek, kdy byly použity pro 

posílení státních financí. Množství loretánských kaplí bylo 

zbořeno v době Josefa II., některé byly rušeny a posléze 

zase obnoveny. Další kaple zanikly během 

19. století, kdy upadal loretánský kult, a ve 

20. století. Nejbližší loretánské kaple 

Přelouči jsou v Chrudimi a v Golčově 

Jeníkově. 

Loretánské litanie - Petr Beneš 

K měsíci květnu neodmyslitelně patří v 

našich kostelích májové pobožnosti, a k nim 

zase modlitba loretánských litanií. Litanie 

jsou velice propracovanou formou modlitby 

a mají velkou teologickou hloubku. Slovem 

litanie se původně označovala úpěnlivá 

prosebná píseň, postupně pak se tímto 

výrazem začal označovat specifický způsob 

modlitby, při níž se střídal text 

předříkajícího s odpovědí společenství. 

Krásný příklad takové modlitby se nám 

zachoval v žalmu 135 (136), tzv. 

velikonočním hymnu, kde na jednotlivé 

výpovědi připomínající, co Bůh vykonal pro 

svůj lid, následuje odpověď "vždyť jeho 

láska trvá navěky". Už v období raného 

křesťanství se formou litanií při procesí 

přednášely Bohu prosby lidu, později byly spojeny s 

vzýváním svatých přímluvců. Z úvodních proseb k Panně 

Marii se pak začaly osamostatňovat nejrůznější litanie k 

Matce Boží. Během času se invokace množily, mnohé z 

nich byly teologicky sporné a zavádějící. Proto schválil 

papež na poč. 17. stol. jen jednu formu mariánských 

litanií, užívanou na poutním místě v Loretu. Bez povolení 

se neměly ani tyto litanie rozšiřovat o další tituly Marie, 

takže do dnešní doby k nim přibylo jen pět nových. 

Celkem je v těchto tzv. loretánských litaniích 49 titulů, 

vesměs vycházejících z Písma a jazyka církevních Otců.  
(Špidlík, T.: Prameny světla, Refugium Velehrad - Roma 1995) 

Program Noci kostelů  

23. května 2014 

17:50 – 18:00  

Rozezvučení zvonů v kostele sv. Jakuba 

Slavnostní přivítání  

18:00 Liturgický rok v barvách a zpěvu 
(chrámový sbor Ad libitum;  

slovem provede Ing. Miroslav Kumstýř) 

20:00 – 21:00 Film Most 

21:15 – 22:00 Putování za světlem 

(ztišení se při svíčkách s doprovodem hudby) 

Výstava 

18:30 – 22:00  

Bible a její podoba (v prostorách márnice) 

Prohlídky 

18:30 – 22:00 Márnice 

19:00 – 20:00 Kostel sv. Jakuba,  

varhany a zvony 
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