
Biblické slovo na říjen 

„Nevíte, 

že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ 

1 Korintským 3,16; 

Jsem Panna Maria, 

Královna svatého růžence  

Milí farníci, v kostele v Přelouči se modlíme 

přede mší růženec, ale chodí na něj jen pár lidí. 

V jiných kostelích se to vůbec nekoná,… 

nemáme čas, neumíme, nechceme? Panna 

Maria při zjevení v Lurdech říká: „pokání, 

pokání…“, a ve Fatimě: „Modlete se kaţdý 

den růţenec, abyste tak vyprosili světu mír a 

konec války“. Kritik řekne, že do kostela 

chodí zlí lidi a on tam s nimi chodit nebude! 

Do kostela chodí prosit o pomoc hříšníci. 

Památka Panny Marie Růžencové - 7. října 

připomíná vítězství křesťanských vojsk za 

pomoci modlitby. Kéž pochopíme, že 

modlitbou pomáháme vítězit dobru v nás, nebo 

jiným. Požehnaný čas, váš P. Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN  

4. 10. úterý 15:00 Domov důchodců 

16. 10. neděle  Havelské posvícení v Přelouči 

23. 10. neděle  Sbírka na Misie 

23. 10. neděle 9:30 
Mše svatá s programem pro děti a 

mládeţ - rytmické písně 

28. 10. pátek 18:00 Svátek Šimona  a Judy 

1. 11. pondělí 18:00 Slavnost Všech Svatých  

2. 11. úterý 
16:30 

17:00 

Dušičková poboţnost 

Mše svatá – Svaté pole 

BOHOSLUŢBY NA ŘÍJEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

2.,16.,23.a 30.10. 
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 1. 10. 

Neděle 30. 10. 

15:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 10. 11:00 Havelské posvícení 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 9. 10. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 8. 10. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 15. 10. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 2.10.  

Neděle 6. 11. 

11:00

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 29.10. 15:00 Mše svatá 

Pouť ke svaté bráně v Katedrále sv. Ducha 

 Dne 15. 10. 2016 se koná pouť ke svaté bráně v Hradci 

Králové. Program poutě: 9:00-11:00 svátost smíření, 9:30 

modlitba růžence, 10:00 Eucharistická adorace, 11:00 mše 

svatá. Přihlášení skupinek na Děkanství u katedrály.  

P. Jan Paseka, referát pastorace  

Odpustky pro duše v očistci /již od 25.10/ 

 “Na základě apoštolské penitenciáře ze dne 8.10.2012 

mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky 

pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny 

věrné zemřelé/tedy od 25.října/, pokud z vážných důvodů 

nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.- 8.11. Toto 

dovolení platí 7 let.       Mons. Kardinál Duka OP 

Sbírka na Misie 

 V neděli 23. října 2016 proběhne, v rámci Světového dne 

misií, sbírka na misie. Modlitba a společná sbírka do 

světového fondu podporují projekty na pomoc potřebným. 

Papežské misijní dílo šíření víry zve k připojení se. Akce: 

„Darujme svůj 1Denní výdělek pro misie!“   
Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD v ČR 

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) 

 Jistě víte, že PMDD organizuje různé aktivity. Jakub klub 

se připojil k jejich celoročnímu projektu Děti pomáhají 

dětem. Na misijní neděli připravíme ve spolupráci s dalšími 

farníky aktivitu Misijní koláč, tj. připravíme koláče a 

perníčky, které budou po mši svaté nabízené za dobrovolný 

příspěvek. Výtěžek odešleme na vybraný projekt Děti 

pomáhají dětem. Bližší informace o projektu na nástěnce v 

Jakub klubu.           Za Charitu Zdenka Kumstýřová 

 



Společná modlitba růžence  

 Během měsíce října máte možnost vkládat své úmysly 

do společné modlitby růžence, která proběhne v neděli 30. 

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 Pastorační rady:  Pavla Jadrná a Pavla Košťálová  

Modlitba růžence 

Je nejznámější modlitbou k Panně Marii, věřící se ji 

modlí individuálně nebo společně, i např. v kostele před 

bohoslužbou. Boží Matka bývá nazývána Královnou 

posvátného růžence. Tato modlitba se ve své dnešní 

podobě šířila od 15. století především zásluhou 

dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení 

a v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o 

spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má 

jeho Matka Panna Maria. Definitivní podobu růžence 

stanovil v roce 1569 papeţ Pius V., který zavedl 

svátek Panny Marie Růţencové. Slavení dnešní 

liturgické památky bylo zavedeno v roce 1572 jako 

vzpomínka na vítězství nad Turky v námořní bitvě u 

Lepanta, která se odehrála 7. října 1571; od roku 1573 bylo 

přeloženo na první říjnovou neděli. Po vítězství nad Turky 

u Petrovaradína u Nového Sadu (Srbsko) bylo slavení 

rozšířeno pro celou církev (1716). Od roku 1913 se 

památka slaví 7. října. Opakování modlitby neznamená 

monotónnost, ale naopak jde o pestrou modlitbu, která 

ukrývá intenzitu vyjádření lásky a důvěry k Panně Marii 

jako k Matce Boží a naší nebeské Matce. Jako nejnovější 

růženec vyhlásil papež Jan Pavel II., růţenec světla dne 

16. října 2002.  

Nový blahoslavený „Sudeťák“ z Moravy 

P. Engelmar Hubert Unzeitig, 

CMM se narodil 1. března 1911  v 

Hradci nad Svitavou  (tehdy 

Greifendorf) uprostřed převážně 

německé jazykové enklávy severně 

od Brna. Jeho rodiče byli velmi 

zbožní rolníci. Otec padl v řadách 

rakouské armády během 1. světové 

války, a tak se matka musela sama 

starat o šest dětí. Ve škole a doma 

mluvil Hubert německy. Česky se 

naučil až během služby u českého 

sedláka ve Vřesicích, kde pracoval 

jako čeledín. V roce 1927 se rozhodl 

pro kněžskou a misionářskou službu. 

V sedmnácti letech tedy odešel do 

Reimlingenu v Německu, kde 

vstoupil do Kongregace 

marianhillských misionářů a přijal 

řeholní jméno Engelmar. Na kněze 

byl vysvěcen po studiích ve 

Würzburgu 6. srpna 1939. Jako kněz 

působil  v protektorátu Čechy a 

Morava. 
Po začátku války byl přidělen do 

hornorakouského Riedeggu v diecézi 

Linec. Po několika měsících však 

začal působit jako farář ve vesnici Zadní Zvonková 

(Glöckelberg) nedaleko Horní Plané v protektorátu 

Čechy a Morava. Již 21. dubna 1941 byl zatčen na základě 

udání místních agentů, kteří ho obvinili ze „záludného 

vyjadřování“ při kázáních v kostele a z „obrany Židů“. 

Vystupoval totiž proti nacismu a deportacím Židů. Dne 3. 

června 1941 byl třicetiletý P. Unzeitig poslán do Dachau u 

Mnichova. Jako duchovní byl umístěn v „kněžském“ 

bloku, kde se tísnilo zhruba 2700 duchovních, většinou 

katolíků. Pater Engelmar se v hrůzách koncentračního 

tábora choval jako statečný muž a křesťan. Protože se jako 

budoucí misionář naučil rusky, sloužil především ruským 

zajatcům. V Dachau zemřel jako dobrovolník u 

nemocných tyfem. Na konci roku 1944 se v Dachau 

rozšířila epidemie skvrnitého tyfu a nemocní po stovkách 

umírali bez pomoci, protože do nakažených bloků nikdo 

nechtěl chodit. V této situaci vyzvalo táborové vedení, aby 

se přihlásili dobrovolníci, kteří by šli především duchovně 

pečovat o nemocné. Bylo ovšem zřejmé, že ten, kdo se 

přihlásí, se s největší pravděpodobností již živý nevrátí. 

Dobrovolně se přihlásilo 20 kněží a mezi nimi i P. 

Unzeitig. Pouze dva dobrovolníci tuto nejobětavější službu 

přežili. Engelmar Unzeitig přinesl nejvyšší oběť z lásky k 

bližním. Zemřel 2. března 1945, den po svých 34. 

narozeninách a jen několik týdnů před tím, než 

koncentrační tábor Dachau osvobodila americká armáda. 

Engelmara Unzeitiga bývalí spoluvězni z 

koncentračního tábora v Dachau označovali jako „anděla 

Dachau“ a „německého Maximiliana Kolbe“. "P. 

Engelmar Unzeitig - kněz z kongregace misionářů z 

Mariannhill - byl 24.9.2016 byl ve Würzburgu prohlášen 

za blahoslaveného . Zemřel ve vyhlazovacím 

koncentračním táboře v Dachau. Proti nenávisti stavěl 

lásku a na krutost odpovídal mírností. Jeho příklad ať nám 

pomůže být svědky milosrdné lásky a naděje i uprostřed 

soužení.“ (Papež František) 

Nebyl to Sudetský Němec - P. Engelmar Hubert Franz 

Unzeitig CMM, nebyl Sudetský Němec, ale Němec z 

německého jazykového a kulturního ostrova 

Schönhengsgau - česky Hřebečsko (původem z Frank). 

Tzv. Sudetští Němci bylo jiné etnikum (Sasové, Slezané...) 

z jiných částí bývalého Československa. První němečtí 

kolonisté (Frankové), které pozval rádce českého krále 

Přemysla Otakara II. - olomoucký biskup Bruno hrabě z 

Schauenburgu -  přišli na Svitavsko snad již kolem roku 

1270.  podle knihy: Svatí na každý den, 

KN. Z inernetu:www. pastorace.cz 

CHARITA 

Hledáme dobrovolníky a 
nabízíme zajímavé 

aktivity 

 Stále hledáme ochotné lidi, kteří 

mají jednu hodinu týdně pro druhé. 

Nabízíme proškolení a podporu 

během dobrovolnické činnosti, 

kontakty s dalšími dobrovolníky a 

mimopřeloučským proplacení 

cestovného. Pokud si chcete o 

dobrovolnictví popovídat více, 

přijďte v pondělí 24. 10. 2016 do 

kanceláře na Masarykově náměstí 48 

v čase 9-12 a 13-18. 

Zdenka Kumstýřová 

Biblické hodiny 

Srdečně zvu zájemce na biblické 

hodiny, které se 

konají 2x do 

měsíce, obvykle 2. 

a 4. pátek v 19:00 

na faře. Budeme 

pokračovat s 

proroky, s sebou si 

přineste Bibli. Zatím jsme probrali 

proroky předexilní,  knihy: Amos, 

Ozeáš, Micheáš, Izaiáš I., Sofoniáš, 

Nahum. Budeme pokračovat dále: 

Habakuk, Ezechiel, Jeremiáš, Abdiáš, 

Joel, Ageus a Pláč…Sv. Jeroným: 

„Neznalost bible je neznalost Krista“.  

P. L. Pilka 

http://www.iencyklopedie.cz/pius-v/
http://ikarmel.cz/kniha/Svati-na-kazdy-den-I-svazek_101401.html

