
Biblické slovo  

na říjen 

Hospodinův anděl se 

položí táborem kolem 

těch, kteří se bojí Boha, 

a bude je bránit. 
Žalm 34,8 

 

 

Anděle Boží… 

    Milí farníci, měsíc září slavností archandělů 

Michaela, Gabriela a Rafaela „končil“ a říjen památkou 

sv. andělů strážných „začal“. V teologii se v traktátu o 

Bohu stvořiteli učí i Angelologie-nauka o andělech, 

nebo v Katechismu, když se probírá „Věřím v Boha, 

stvořitele světa neviditelného“ /KKC čl. 328-336/. 

Sestra Lucie ve Fatimě nejdřív „viděla“ Anděla 

/r.1916/, až pak Pannu Marii. I já jsem se večer na 

kolenou modlíval Andělíčku strážníčku. Tuto modlitbu 

naučili i mnohé rodiny s křesťanskou tradicí své děti. 

Bůh o nás pečuje, ví, že to nutně potřebujeme, protože 

naše víra je zkoušená od ďábla, Božího nepřítele. Dnes 

anděly „zneužívají“ i léčitelé či různí astrologové nebo 

„čarodějnice“, ale POZOR!, odvádějí od Ježíše Krista, 

církve, svátostí. Prosme Boha, ať Nás na přímluvu 

andělů chrání. Požehnaný říjen, Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN  

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

19. 10. neděle  Sbírka na Misie 

19. 10. neděle  Posvícení kostela v Přelouči 

22. 10. středa  
Památka sv. papeže  

Jana Pavla II. 

26. 10. neděle 16:00 Modlitba růžence s promítáním 

1. 11. sobota 18:00 Slavnost Všech svatých 

2. 11. neděle 9:30 
Vzpomínka na všechny zemřelé 

Kostel sv. Jakuba 

2. 11. neděle 16:00 
Dušičková pobožnost  

                            – Svaté pole 

BOHOSLUŽBY NA ŘÍJEN  

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

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle 

5.,12.,19.,26.10.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 2. 11. 

.Neděle 26. 10. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 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 11. 10. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 18. 10. 16:00 Mše svatá 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 5. 10. 

Neděle 2. 11. 
11:00 Mše svatá 

Sbírka na misie 

V neděli 19. října 2014 proběhne ve všech kostelích 

královéhradecké diecéze sbírka na misie., Česká republika 

během loňského roku zaslala na světové misie, 

bohoslovce, chudé děti a mešní intence misionářům přes 

30 miliónů korun. Letos z prostředků z Misijní neděle 

pomáháme stavět či opravovat 28 kostelů, klášterů, 

biskupství a far; financujeme vrtání studní, nákup 

audiovizuální techniky, zajištění chodu diecézí a 

formování katechistů; je to cca 49 projektů, do 8 diecézí 

v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance. Dále 

přispíváme více než 63tisíc sirotkům, nemocným, 

hladovým a jinak strádajícím ve 23 diecézích a 9 zemích. 

V Ugandě dostane od nás 32371 dětí v bídě pomoc, nebo 

cca 300 bohoslovců. Denně umírá 24000 lidí hladem nebo 

hladem způsobené choroby. Papež říká, že když se dělíme 

s nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. 

 Jeho výzva „Buďme k Pánu štědří“ ať nás provází při 

letošní sbírce. P. Jiří Šlégr, Národní ředitel PMD 
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 25. 10.  v 15:00 



ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE 

Znovu se sjednotíme v úmyslech růžence, který se 

modlíme před mší svatou: 

PO – za hledající a katechumeny 

ÚT- za duchovní obnovu farnosti 

ST- osobní úmysly /bývá adorace/ 

ČT- za kněze, živé a zemřelé a duchovní povolání 

PÁ – za lidi v nouzi, nemocné, trpící a umírající 

SO - za rodiny, manžele a lidi svobodné a osamělé 

NE - za děti a mládež našich farností 

Společná modlitba růžence 

Během měsíce října máte možnost vkládat své 

úmysly do společné modlitby růžence, která proběhne v 

neděli 26. října od 16 hodin. 

V kostele budou připravené lístky, na něž můžete 

napsat své prosby, a nádoba, kam lístky vhodíte. 

Poslední říjnovou neděli se pak na tyto úmysly společně 

pomodlíme bolestný růženec spolu s projekcí 

růžencových tajemství. Po modlitbě budou lístky 

spáleny (úmysly se nebudou číst veřejně). 

Z Pastor. rady Pavla Jadrná a Pavla Košťálová 

Biblické hodiny 

Srdečně zvu zájemce na biblické hodiny, které se 

konají 2x do měsíce, obvykle 2. a 4. Pátek v 19:00 na 

faře. Probíráme starý zákon od začátku, s sebou si 

přineste Bibli. Zatím jsme probrali stručně Egypt a 

Mezopotámii, sousedy Izraele, pak historické období 

Kanaánu, zeměpis středního východu, jazyk, redakce a 

budeme pokračovat knihou Exodus a dále. 

Poznávejme Bibli!. L. Pilka 

Duchovní cvičení 

Od 12. 10. 2014 večera se účastním Duchovních 

cvičení na Velehradě s P. Vojtěchem Kodetem. V pátek 

17. 10. se vrátím na večerní mši svatou. L.P. 

Satanův úskok – příběh 

Jednoho dne se satan rozhodl, že zvýší úroveň svých 

zlých skutků. Svolal si přednosty svých odborů a 

generální štáb pekelného oddělení propagandy a 

reklamy, aby vymysleli nové kampaně pokušení a 

nástrah zaměřené na lidi, stejně jako nové způsoby, jak 

v nich zahubit smysl života. 

„Řekneme jim, že Bůh neexistuje,“ navrhl jeden 

ďábel. Satan zasupěl: „Chtěl bych něco méně 

přirozeného.“ „Řekneme jim, že žádný z jejich skutků 

nemá další důsledky,“ radil další. Satan zavrtěl hlavou: 

„To už si myslí sami.“ Třetí navrhl: „Řekneme jim, že 

se tolik vzdálili od správné cesty, že se jim už nikdy 

nepodaří vrátit zpět, protože lidé nejsou schopní se 

změnit.“ Satan vybuchl: „Už se stalo…“ 

Nejstarší a nejprohnanější ďábel si vzal slovo: 

„Necháme je prostě uvěřit, že mají hodně, hodně, 

hodně času…“ Satan, ďábelsky spokojený, se zasmál: 

„Ano, to je správný nápad!“ 

„…Kdybych věděla, že je to naposledy, dávala 

bych na tebe pozor, zatímco bys usínal, přitáhla bych 

přikrývky úžeji, poděkovala bych Pánu za tvůj vzácný 

život. Nechala bych tě, aby sis trochu zdříml….“ 

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

Kde Bůh postaví kostel, 

tam ďábel postaví kapličku 

Maltské přísloví z knihy od P. Eliase Velly:  „O 

Satanovi“, a pár myšlenek pro vás… 
Ďábel má dva cíle: 1, oklamat lidi, je to veliký lhář; 2, 

chce odvést naši pozornost od Ježíše. Je pro to ochoten 

udělat cokoli. Jeho útoky jsou velice prolhané, je těžké 

jej odhalit, zvlášť když navenek představuje něco dobré, 

co má v sobě zlo!  

Nabídka Zlého: nabízí 1. moc, 2. bohatství, 3. pýcha,  

Ďáblův útok na:  Emoce-vnitřní zranění, 

Povýšenectvím, Falešná askeze-zmatek; Falešné 

náboženství-úcta k nim/Kristus sám stačí!; Hereze-proti 

nauce církvi; Rozum-pochybnosti,chaos; Jazyk-

pomluva rouhání…; Sex-nečistota, smilstvo, 

cizoložství…  

Karty zlého a protikarta Boží: 1,Starosti-Víra!, 

2,Únava-Důvěra!, 3, Trpkost-Odpuštění!, 4, Peníze-

Nebe!, 5,Znechucení-Ježíš! 

Strategie Zlého: Lež, překážky, zastrašování, 

pokrytectví, kompromisy, pronásledování, popularita, 

nejednota, falešné nauky, pověrčivost, ďábelské 

opantání předměty, pozemské věci, sekty a pohanské 

kulty, New Age, nenávistné ideologie,; 

Kristův voják:  Zbraně: svatost, víra, poslušnost, 

dobrota a čestnost, modlitba, odvaha, moudrost, pokora, 

odevzdanost Bohu, úcta k Panně Marii a svatým, křest, 

sv. smíření, adorace, půst a pokání, Bible: Stůjte tedy 

`opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem 

spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu 

pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili 

všechny ohnivé střely toho Zlého. Efezanům6,11-16; 

Modlitba ke sv. Michaeli 

Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji:  

buď nám ochranou proti zlobě a úkladům 

ďáblovým. - Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosíme: 

a ty, kníže nebeského vojska, svrhni satana a jiné 

zlé duchy, kteří ke zkáze duší obcházejí světem, 

božskou mocí do pekelné propasti.  

Amen. 

CHARITA PŘELOUČ 

Najde se dobrovolník na nedělní odvozy do kostela?  

Všichni známe paní Jarušku Klapkovou, 

dlouholetou dobrou duši našeho kostela. Paní 

Klapková je už nějakou chvíli v Domově u fontány 

v Přelouči, ráda by ale pokračovala v návštěvách 

nedělních mší sv. Pro paní Klapkovou chci najít 

pomocníky, abychom společně zajistili nedělní 

odvozy do kostela a zpět. Zdena Kumstýřová a já už 

jsme se zavázaly každá jednu neděli v měsíci. Je mezi 

Vámi dobrovolník, který se přidá?  Paní Klapkovou 

už nyní odvážíme zdarma, bez nároku na finanční 

odměnu, v domově má poměrně velké výdaje za 

pobyt. Přidejte se prosím k nám a ozvěte se na tel. 

731 402 371 Zdeně, nebo 731 598 914 mě, 

domluvíme si podrobnosti. 

Předem děkuji, Rita Hudcová. 


