
Biblické slovo na listopad 

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,  

pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v 

Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 

1.Soluňanům 4,14; 

 

Poklad Krista a přímluvy 

Svatých… 

     Milí farníci, hřích a ďábel nás 

chce oddělit od Boha, svátostí, a 

rozdělit mezi sebou! Připomeňme si 

☺ Kristovo vykupitelské dílo, které 

nás smiřuje s Bohem a mezi sebou. 

Z přebohatého pokladu milosti i my 

věřící čerpáme milost, abychom ji 

pak udělili formou odpustku a jako 

přímluvu církve duším zemřelých.  

Vyznáváme to každou neděli: Věříme 

v společenství svatých, odpuštění 

hříchů, vzkříšení těla, a v život věčný 

- žádnou reinkarnaci! V písni 

kancionálu č. 922 zpíváme: Matičko 

Kristova, klíčnice nebe, za duše 

v očistci prosíme tebe… i my na 

dušičky pamatujme. Požehnaný 

listopad, Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA LISTOPAD  

4. 11. úterý  15:00 Mše svatá v Domově důchodců  

6. 11. čtvrtek 9:30 Setkání kněží vikariátu Pce 

8. 11. sobota 

13:00 

– 

17:00 

Den Bible ve farnosti 

České katolické Biblické dílo 

9. 11. neděle  
Sbírka na pomoc křesťanům  

ve světě 

13. 11. čtvrtek  Začátek Novény za diecézi 

14. a 21. 11. 

pátek 
19:00 Biblická hodina 

16. 11. neděle  Sbírka na Plošné pojištění II. 

22. 11. sobota  
Hradec Králové – zakončení 

výročí diecéze 350 let 

23. 11. neděle  
Slavnost Ježíše Krista Krále – 

svátost pomazání nemocných 

30. 11. neděle  
1. Adventní neděle 

 – žehnání adventních věnců 

BOHOSLUŽBY NA LISTOPAD  

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (sobotní mše v 18:00 hodin. 29. 11. V 18:30) 

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle 

2.,9.,16.,23.,30.11.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 6. 12. 

.Neděle 30. 11. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 11. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 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  

Sobota 8. 11. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 15. 11. 16:00 Mše svatá 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 11. 

Neděle 7. 12. 
11:00 Mše svatá 

Svátost Pomazání nemocných 

     V sobotu 22. 11. 2012 v 18:00 o Slavnosti Ježíše Krista 

Krále při večerní mši svaté a v neděli 23. 11.  Ráno v 9:30 

budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Svátost 

mohou přijmout ti, kdo dovršili 60 let, vážně nemocní, kteří 

však přijali svátost smíření!Prosím o zapsání v kostele ty 

nemocné, které je potřeba navštívit.     P. Lubomír Pilka   

Modlitba za zemřelé 

     Patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé 

se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). 

Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den 

zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na západě se tato 

výroční vzpomínka na všechny zemřelé slaví 2. 11. Její 

slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a 

brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. 

Století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento 

zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve 

Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 byl 

tento zvyk zaveden pro celou církev.  

Zpracováno podle Denní modlitby církve - breviáře 
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 29. 11.  v 15:00 



- O ODPUSTCÍCH –  

z Katechismu Katolické církve 

- §1032: On však byl přesvědčen, že těm, kdo 

zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější 

odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka - proto 

dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly 

odpuštěny hříchy. 2 Makabejská 12,45; 

- §1471: Odpustky se před Bohem odpouštějí 

časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. 

Je to odpuštění, které náležitě připravený 

věřící získává za určitých podmínek od 

církve, která jako služebnice vykoupení 

rozděluje a používá pokladu 

zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. 

Odpustek je částečný, nebo plnomocný 

podle toho, zda osvobozuje částečně nebo 

úplně od časného trestu za hříchy. Odpustky 

mohou být přivlastněny živým nebo 

zesnulým 
- §1472: Každý hřích má dvojí následek. 

Těžkým hříchem se zbavujeme společenství 

s Bohem, a tím jsme neschopni dosáhnout 

věčného života. Být zbaven věčného 

života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé 

straně každý hřích vyvolává zhoubné lpění na 

stvořeném, které musí být očištěno, buď zde na zemi, 

nebo po smrti ve stavu, který 

se nazývá očistec. Toto 

očišťování zbavuje toho, co 

se nazývá "časný trest" za 

hřích. Tyto dva tresty nelze 

pojímat jako nějaký druh 

pomsty, kterou Bůh postihuje 

hříšníka zvenčí, nýbrž jako 

důsledky vyplývající ze samé 

podstaty hříchu. Obrácení, 

které pochází z vroucí lásky, 

může dosáhnout naprostého 

očištění hříšníka, takže už 

nezůstává žádný trest. 

- §1473: Odpuštění hříchů a obnovení společenství 

s Bohem přinášejí prominutí věčných trestů za hřích. 

Nicméně zůstávají časné tresty za hřích... Křesťan má 

usilovat o to, aby úplně svlékl "starého člověka" a 

oblékl "nového člověka". 

- §1474: Křesťan, který se snaží očišťovat se od 

svého hříchu a posvěcovat se s 

pomocí Boží milosti, není 

osamocen. Žije v nadpřirozené 

jednotě Kristova mystického 

těla. 

- §1475: Ve společenství 

svatých existuje trvalé pouto 

lásky a bohatá výměna všech 

dober. Takto svatost jednoho 

prospívá ostatním a zdaleka 

přesahuje škodu, kterou hřích 

jednoho mohl způsobit ostatním... 

- §1476: Tato duchovní dobra společenství svatých 

se nazývají také poklad církve, který je nekonečnou a 

nevyčerpatelnou hodnotou u Otce. 

- §1478: Odpustky se získávají prostřednictvím 

církve, která křesťanovi otevírá poklad zásluh Krista i 

svatých. 

- §1479: Zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také 

členy téhož společenství, proto jim můžeme pomáhat 

tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli 

zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své 

hříchy. 

Zakončeme jubilejní diecézní rok společně 

Biskup Jan Vokál zve nás věřící na 

hlavní pouť do katedrály Svatého Ducha. 

V pastýřském listu píše, že v sobotu 22. 

listopadu se přítomní věřící shromáždí kolem 

hlavního chrámu diecéze, aby při mši svaté, která 

začne úderem jedenácté hodiny, slavnostně ukončili 

jubilejní rok 350. výročí založení diecéze a diecézní 

Rok povolání. "Je to příležitost v modlitbě prožít 

jednotu Božího lidu v našich krajích a skutečnost, že 

Krista následujeme jako celistvé společenství místní 

Církve"."Samotné pouti předchází modlitební 

novéna. Prosím Vás, abyste se k ní od čtvrtku 13. 

listopadu připojili. Kněží mají pro své farnosti 

k dispozici brožuru s meditacemi na každý den. 

Velmi si přeji, aby na této 

slavnosti měl podíl každý, 

kdo jen může. Ostatní 

prosím, aby se s námi spojili 

v modlitbě". V den pouti 

bude v Hradci Králové 

připraven také doprovodný 

program od 9:30 pro 

všechny věkové skupiny. v 

Novém Adalbertinu, na 

Velkém náměstí a v kostele 

Panny Marie.  +biskup Jan 

Vokál www.bihk.cz 

Kdo na to všechno myslí? 

Dvě zlaté rybky žily v akváriu. Líně plavaly kolem 

dokola a vedly filozofické debaty. 

Až se jedna rybka zeptala druhé: „Věříš v Boha?“  

„Samozřejmě!“ „A jak můžeš vědět, že existuje?“  

„Kdo myslíš, že nám každý den mění vodu?“ 

----------------------------------- 

Život v nás plyne jako poklidná řeka. Je to 

zázrak. Ale nám všední i zázraky. Každý den je 

úplně novým darem, čistou, nepopsanou stránkou.  

Bůh nám každý den mění vodu. Bůh neumírá 

v den, kdy v božství přestaneme věřit. Ale my sami 

umíráme v den, kdy náš život přestane vnímat 

světlo, které nepřestává zářit a každý den je nové. 

Ve světlo zázraku, jehož původ přesahuje lidský 

rozum.         (Bruno ferrero, Živá voda pro duši) 

Každá svíčka  

     na hřbitově nebo v domácnosti 

nám může zpřítomnit světlo 

velikonoční svíce – paškálu, tedy 

té svíce, která je symbolem 

vzkříšeného Krista, symbolem naší 

naděje. Ve světle Kristova 

vzkříšení potom není památka na 

zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, 

ale je ozářena světlem, které ukazuje k 

vrcholné budoucnosti.                (Aleš Opatrný) 


