
Biblické slovo  

na září 

A já,  

až budu vyvýšen ze země, 

přitáhnu všecky k sobě." 

Jan 12:32 

 

 

Ježíš Učitel 

    Milí farníci, začal školní rok, ale i On-Bůh nás chce učit: 

„Váš učitel je jeden, Kristus“. /Mt 23,10/. V jeho škole se 

učila i Panna Maria, Ludmila i Václav. Ať v této škole 

prospíváme, a chodíme do ní rádi.  

Požehnané září přeje Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ZÁŘÍ  

8. 9. pondělí  18:00 Svátek Narození Panny Marie 

14. 9. neděle  Svátek Povýšení svatého kříže 

16. 9. úterý  Památka sv. Ludmily 

28. 9. neděle  Slavnost sv. Václava, mučedníka 

29. 9. pondělí 18:00 
Svátek sv. Michaela, Gabriela a 

Rafaela, archandělů 

7. 10. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců  

BOHOSLUŽBY NA ZÁŘÍ  

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

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle 7., 14., 21., 

28. 9.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Sobota 6.9. a5.10. 

Neděle 28. 9. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 14. 9. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 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 13. 9. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 20. 9. 16:00 Mše svatá 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 7. 9. 

Neděle 5. 10. 
11:00 Mše svatá 

Diecézí bude putovat  

srdce svatého Faráře arského 

    Od 13. do 20. září bude v hradecké diecézi přítomný 

relikviář se srdcem sv. Jana Marii Vianneye, patrona 

kněží. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti 

v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také 

pronesou několik přednášek o tomto světci. „V letošním 

Roce povolání srdečně zvu všechny kněze i věřící z naší 

diecéze k setkání s ostatky sv. Faráře arského. Velmi bych 

si přál, aby každý z nás tuto vzácnou relikvii uctil alespoň 

při jedné z uvedených příležitostí,“ zve diecezány k účasti 

biskup Jan Vokál. 

Se vzácnou relikvií se můžete setkat od 13. do 20. září při 

řadě příležitostí. Navštíví Želiv, Hradec Králové, Rokoli, 

Koclířov a Klášterec nad Orlicí.  

Sbírka na církevní školy 

    V neděli 21. Září 2014 proběhne ve všech kostelích 

královéhradecké diecéze sbírka na Církevní školy. Vaše 

finanční dary jsou použity na provoz církevních zařízení 

v naší diecézi: Borohrádek základní škola, Kutná hora – 

Gymnázium a Církevní MŠ sv. Jakuba, Skuteč - 

Gymnázium suverénního řádu Maltézských rytířů, Hradec 

Králové - biskupské Gymnázium B. Balbína a ZŠ a MŠ J. 

Pavla. II., Církevní Domov mládeže v Hradci Králové. 

Také s vaší pomocí mohou církevní školy šířit v naší 

společnosti křesťanské hodnoty. Děkujeme za dary i 

modlitby. P. Karel Moravec - biskupský vikář pro církevní 

školství, Mons. Jan Vokál - biskup královéhradecký 

/www.bihk.cz/ 
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 27. 9.  V 15:00 



Živý Růženec 

Od září se v naší farnosti modlíme živý růženec. 

Živý růženec je modlitební společenství věřících, 

kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k 

denní modlitbě jednoho předem určeného desátku 

růžence, který se po měsíci mění. Skupinka živého 

růžence se tedy denně pomodlí celý růženec. Členové 

tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti 

spojené s modlitbou celého růžence. Kdy a kde se 

modlit není určeno. Za členy živého růžence bude 

pravidelně každý měsíc sloužena mše svatá. 

Úmysly, na které se modlíme: 

- za naši farnost a kněze 

- za mír a pokoj ve světě, v rodinách a v lidských 

srdcích 

- za obrácení hříšníků a spásu všech duší 

- vlastní úmysly 

- na úmysly ostatních členů živého růžence 

Budeme rádi, když se k nám přidáte. Přihlásit se 

můžete u Pavly Jadrné (tel.: 602 649 276). 

Společně  – příběh 

Nováčci chodili běhat každý den. Ale tentokrát to 

bylo jiné. Začali se potit už před svítáním, od chvíle, 

kdy seskočili z palandy. Absolvovali výcvikový kurz 

pro speciální armádní proti-teroristické jednotky, a 

proto byli připravení na únavu i fyzické vyčerpání. 

Ale tenhle druh výcviku neměl nic společného 

s během na čas v rytmu zpěvu, kterému se obvykle 

ráno v tílku věnovali. Tentokrát běželi v bojové 

uniformě. Jako jindy zněl rozkaz: „Vyběhněte 

společně, zůstaňte všichni spolu, postupujte jako 

mužstvo a společně se vraťte. Jestli se vám nepodaří 

vrátit se společně, nevracejte se vůbec“! 

Dlouhá cesta, bolest, žízeň a únava jim začaly 

zatemňovat mozek a ve skupině, která běžela 

v útvaru, se událo něco divného. V páté řadě, 

uprostřed komanda, jeden z chlapců nestačil tempu – 

nohy se pohybovaly, ale neběžel stejným krokem jako 

zbytek skupiny. Byl to Sandri, chlapec kost a kůže, 

s ryšavými vlasy. Hlava se mu začala klátit sem a 

tam. Ten chlapec měl potíže – odpadal. 

Voják napravo od Sandriho se naklonil, a aniž by 

ztratil tempo, vzal mu těžkou zbraň. 

Chlapec s rusými vlasy se trochu 

vzpamatoval, ale už za malou chvíli, 

zatímco komando pokračovalo 

v běhu, ztrácely jeho oči lesk a nohy 

vlekl unaveně za sebou. Brzy se mu 

začala kolébat i hlava. Tentokrát se 

naklonil nováček po jeho levici, vzal 

mu jeho helmu, a i když neustal 

v běhu, vzal ho pod paží. Teď mohl Sandri zase běžet. 

Těžké boty silně bušily do prašné cesty, avšak 

Sandri na tom byl zle, moc zle. Potácel se a 

podklesával, ale zůstal na nohou. Dva vojáci za ním 

mu vzali tlumok a každý ho držel volnou rukou za 

jeden popruh. Sandri sebral poslední síly, napřímil 

záda a komando pokračovalo v běhu až do cíle. 

Každý člověk je jiný, každý se setkává s problémy a 

překážkami. Společnými silami a s porozuměním 

druhému lze překonat mnohé těžkosti a dokázat věci 

zdánlivě nemožné.  
(Z knihy: Pohlazení pro duši, Bruno Ferrero, Portál, 2011.) 

Obraz je vystavován k uctívání po každé mši svaté  
v kostele Panny Marie 

CHARITA PŘELOUČ 

Pozvánka na setkání ke 100. výročí 1. sv. války 

V úterý 23.9.2014 od 17. hodin bude setkání s 

historikem Janem Tetřevem v Galerii a vinotéce u 

Kotýnků. Na akci můžete přinést fotografie vašich 

příbuzných a známých, kteří se války zúčastnili. 

Srdečně zve Koalice pro 

Přelouč, vstup je zdarma, 

občerstvení zajištěné. 

V Neratově byla oceněná 

pracovnice Charity  

Hanka Smutná 

Na svátek Nanebevzetí Panny 

Marie převzala v Neratově z rukou biskupů Mons. 

Jana Vokála a indického biskupa Mons. Morase 

ocenění za dlouholetou obětavou práci v Charitě paní 

Hana Smutná. V Charitě Přelouč působí téměř od 

jejího založení a to již 13 let. Děkujeme a k ocenění 

gratulujeme. 

Palladium země české 

  
Matko Boží, víme, že chováš zvláštní 
lásku k naší vlasti. Zde ve Staré 
Boleslavi sis vybrala místo k 
soustředění naší úcty k Tobě, odkud 
nám chceš dávat svoje dary. Přijmi 
za to vyznání naší hluboké lásky a 
oddanosti k Tobě. 
Z tohoto poutního místa jsi vždy 
ochraňovala českou zemi. Prosíme 
Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o 
spásu našich příbuzných a přátel. Na 

tomto posvátném místě jsi vyslechla tisíce proseb 
věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a 
vypros nám vyslyšení v záležitostech, které Ti 
svěřujeme. Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš 
ani nás. 
Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás 
zde na tomto posvátném místě jako své milované a 
milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, 
útěchu v utrpení, požehnání v práci. 
Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám 
šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy 
věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, 
našeho Pána Ježíše Krista. Amen.  

 


