
Biblické slovo  

na prázdniny 

A ve vašem srdci ať vládne 

mír Kristův, k němuž jste 

byli povoláni  

v jedno společné tělo.  

A buďte vděčni. 

Koloským 3,15; 

 

Šalom alejchem – Mír s vámi 

    Milí farníci, jsou díky Bohu prázdniny. Prý i proto, 

aby „školní mládež pomáhala o žních“! Přeloučskou 

poutí si připomínáme Mariinu návštěvu a pomoc 

Alžbětě. Také se dnes i na Chlumku u Luže koná 

diecézní pouť k P. Marii Pomocnici za spoluúčasti 

vikariátu Chrudim a Pardubice. Při třetím zjevení ve 

Fatimě Maria 3x volá Pokání! Ve zjeveních se také říká 

o utrpení, /i muže v bílém/ válce, pekle, ale i o naději. 

Vícekrát Maria žádá lidi skrze zjevení Lucii o úctu 

k jejímu srdci o 1. sobotách.: „Nakonec ale mé 
Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko 
a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír." U nás 

prožíváme mír, i období, kdy si svět připomíná 100 let 

od začátku 1. Světové války. Snad každé město a obec 

má památník obětem válek. Plodem ducha sv. je i 

Pokoj. Usilujme o pokoj Boží v duších a prožívejme jej 

o prázdninách.    Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA PRÁZDNINY  

5. 7. sobota  18:00 Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje 

6. 7. neděle 10:00 Přeloučská Mariánská pouť 

25. 7. pátek 18:00 Svátek Sv. Jakuba 

27. 7. neděle 
 

17:00 

Svatojakubský den  

Koncert ke cti sv. Jakuba 

28. 7. pondělí 18:00 
Zádušní mše sv. za oběti 1. 

Světové války 

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

6. 8. středa 18:00 Svátek Proměnění Páně 

15. 8. pátek 18:00 
Slavnost  

Nanebevzetí Panny Marie 

BOHOSLUŽBY NA PRÁZDNINY  

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

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle 20. a 27.7. 

1.,8.,15. a 31.8.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Neděle 27.7., 31.8. 

Sobota 5. 7. a 2. 8..  

11:00 

16:00 
POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 7. 

10.8. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 7. 

17. 8. 
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 20. 7. 

Sobota 9. 8. 

15:30 

16:00 
POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 19.7. 16.8. 16:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 20. 7. 

Neděle 3. 8. 

14:00 

11:00 
POUTNÍ MŠE SVATÁ 

 Mše svatá 

Šalom, 

hebrejsky לֹום  obvykle se překládá jako „mír“ či)   שָׁ

„pokoj“), je výraz, který se v židovském prostředí 

používá k pozdravu a zároveň k označení ideálního 

stavu pro život.  

    Samotné hebrejské slovo šalom vyjadřuje mnohem 

více než pouhou nepřítomnost války – je totiž 

souhrnným označením zdraví, spokojenosti, 

spořádanosti, harmonie, klidu, pohody a neporušenosti. 

Podle Bible [1] takovýto šalom zažíval člověk při svém 

stvoření, než upadl do hříchu a neshod. Proto šalom lze 

též definovat jako „znovunalezený mír“, neboť 

„znamená smíření mezi Bohem a lidmi, lidmi a 

přírodou, mezi lidmi a lidskými rodinami navzájem a 

také hluboký mír v lidském srdci – šalom je vděčná 

radost z uzdravení, z odpuštění, ze zachránění“ 

    V Bibli nacházíme slovo Pokoj-162 x a Mír 14x. 
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 26. 7. a 30.8. V 15:00  10.8. 

v 15:00 POUŤ VAVŘINECKÁ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alom#cite_note-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%ADch


 

 

MOTTO:"PANE, NAUČNÁS MODLIT SE" (Lk 11,1) 

Účinkující: 
 P. René-Luc, P. Vojtěch Kodet, P. Vlastimil 

Kadlec, P. Tomáš Holub, P. Bogdan Stępień, 

Kateřina Lachmanová, P. Marián Kuffa, 

Veronika Barátová, P. Aleš Opatrný, P. Daniel 

Vícha a další 

Diecézní poutě 2014 
16. 08. Neratov 

13. 09. Želiv 

04. 10. Koclířov 

22. 11. Hradec Králové, zakončení 

Jáhenské svěcení 

Jáhenské svěcení bohoslovců hradecké diecéze 

připravujících se ke kněžské službě se uskutečnilo 28. 

června v 9.30 v katedrále Svatého Ducha v Hradci 

Králové. Vzkládáním rukou a modlitbou biskupa Jana 

Vokála ho přijali čtyři kandidáti Filip Dušek, Tomáš 

Enderle, Ondřej Kunc a Miloš Pachr. 

Nelekni se… 

…kdyby Pán počítal i s tebou! 

Až někdy budeš mít pocit, že s tebou Bůh nic 

nesvede, vzpomeň si, že… 

* Noe se občas opil do němoty. 

* Abrahám byl už příliš 

starý. 

* Sára byla neplodná. 

* Jákob byl úskočný. 

* Josef Egyptský prožil 

těžkou šikanu. 

* Mojžíš nedokázal dobře 

mluvit. 

* Gedeon měl strach a chtěl 

utéct. 

* Samson byl rozmazlený 

klacek, který nedbal na 

dobré rady. 

* Rachab, Ježíšova 

praprapra…babička, byla prostitutka. 

* Jeremiáš (ale i Timotej) byli příliš mladí. 

* David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu. 

* Prorok Jonáš utekl před Bohem a svým posláním. 

* Jób přišel o rodinu i majetek a skončil na smetišti. 

* Apoštolové usínali při modlitbě. 

* Petr se vytahoval – a pak zapřel Ježíše. 

* Marta byla tak trochu workoholička. 

* Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční. 

* Marie z Magdaly byla možná prostitutka a k tomu 

ještě byla posedlá. 

* Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila „na 

hromádce“. 

* Zacheus byl malý, zakomplexovaný a živil se 

daňovými podvody. 

* Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst. 

* Timotej měl chatrné zdraví. 

* První svatořečený byl zločinec po Ježíšově pravici. 

Tak se nelekni, kdybys jednoho dne zjistil, že Bůh 

počítá i s tebou…! 

A on s tebou počítá… 

(převzato z časopisu Milujte se) 

MODLITBA ZA OBĚTI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 
Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám 

přinesl tvůj pokoj, a on za nás prolil svou 

krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu.  

Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry 

a sestry, kteří položili životy v bojích 

První světové války.  

Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého 

a dáš jim svůj věčný mír.   

Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce 

zraněni v důsledku války jak na těle, tak 

na duchu. Zahlaď tyto bolestné rány.  

Prosíme tě za smíření zla,  

které se tímto hrozivým konfliktem 

zrodilo. Odpusť našim předkům a pomoz nám 

usilovat o skutečný mír.  

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.  

Amen. 

Mariánská pouť v Přelouči 

17:00 „Vážně, nevážně“ 
koncert v kostele Navštívení Panny Marie 

Zazní skladby klasické hudby ale i chválové. 
 

Svatojakubský den v Přelouči 

Neděle 27. Července 
Srdečně Vás zveme  

do kostela sv. Jakuba v Přelouči 

17:00 Koncert ke cti Sv. Jakuba 
Koncert vážné hudby přeloučských hudebníků. 

Zazní skladby české varhanní tvorby a jiné. 

 
Poté společně posedíme na faře a oslavíme farní 

pouť k sv. Jakubovi. 


