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Bohoslužby na květen 

Neděle 7. 5. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 13. 5.   

16:00 Řečany n./L. 

18:00 
Přelouč  

na Svatém poli 

Neděle 14. 5.   

8:00 Kladruby n./L. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 20. 5.  

16:00 Semín 

18:00 
Přelouč  

na Svatém poli 

Neděle 21. 5.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Sobota 27. 5. 

15:00 Selmice 

18:00 
Přelouč  

na Svatém poli 

Neděle 28. 5.   

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

nebo oběti jejich vlastního 

života. 

K získání plnomocných 

odpustků je třeba, aby 

věřící, kteří konají pravé 

pokání a naplněni láskou, 

musí splnit obvyklé pod-

mínky: svatá zpověď, 

svaté přijímání a modlit-

ba na úmysl Svatého ot-

ce.  

"Matka ustavičné 

pomoci" 

Je snad nejznámější 

ikonou Matky Boží 

s děťátkem. Matka drží 

malého Ježíška a s láskou 

se k němu sklání. Po pravé 

i levé ruce jsou archandělé 

Michael a Gabriel. Drží 

nástroje, kterými bude Je-

žíš umučen. Archanděl 

Michael nádobu s octem, 

třtinu s houbou a kopí. Ar-

chanděl Gabriel čtyři hře-

by a kříž. Malý Ježíš hledí 

na kříž, na své blížící se 

utrpení, má vylekaný obli-

čej tvářičky. Všimněte si 

sandálek na pravé noze, je 

odvázaná, vyjadřuje, jak se 

Ježíš zaleknul vidouce 

svůj kříž.  

Symbolika barev: čer-

vená symbolizuje božský 

původ, modrá zemský pů-

vod. Matka Boží má spod-

ní roucho modré, neboť 

její původ je pozemský. 

Svrchní plášť je rudý, ne-

boť byla vzata do nebe.  

Nápisy na ikoně: 

ΜΡ θΥ  = METER THEOU  

=  Matka Boží 

ΟΡΓ  = Archanděl Gabriel 

IC XC  = IHCOYS XPICTOC  

= Ježíš Kristus 

ΟΡΜ = Archanděl Michael 

Modlitba 

Nejsvětější Panno Maria, ty 

ses chtěla nazývat Matkou 

ustavičné pomoci,  

abychom ti nikdy nepřestali 

důvěřovat. 

Vroucně tě prosíme, přijmi 

nás mezi své služebníky a 

služebnice. Zasvěcujeme ti 

svůj rozum, abychom stále 

pamatovali na lásku, které 

jsi hodna. Zasvěcujeme ti 

své srdce, abychom po Bo-

hu nejvíce milovali tebe. 

Vznešená Královno, chce-

me ti věrně sloužit. Skryj 

nás pod svůj ochranný 

plášť, pomáhej nám ve 

všech potřebách duše i těla, 

ale zejména v těžké hodině 

smrti. Matko ustavičné po-

moci, víme, že nás miluješ 

více, než my milujeme se-

be. Buď proto naší Matkou 

a Paní. Vládni a rozhoduj nad námi a na-

de vším, co je naše, jak se ti zlíbí. 

Naše Matko, vypros nám požehnání u 

Boha. Přimlouvej se za nás ve chvílích 

lidské slabosti, abychom ti zachovali věr-

nost a jednou tě v nebi navěky chválili, 

milovali a tobě děkovali. 

Amen. 

Milí farníci, pranostika: „Studený máj, v stodole ráj“ nás nechává 
chladnými, neboť máme díky Bohu plné stodoly-markety a využijeme 

i slevový ráj. Tedy kromě těch, kteří pracují /nejen v zemědělství/, a 

všem, kdo zodpovědně hospodaří, myslí na budoucnost. Obdělávání 

půdy přináší plody v zahrádkách; i v duchovní oblasti se tato práce 

vyplácí. Bohužel, nemnozí to přijali za své, jsou jako stádo bez pastý-

ře. Na sklonku hrůz 1. sv. války Panna Maria vybízí modlit se za mír 

a za obrácení. V naší zemi máme mír již 72 let díky obětem válek, ale 

i obětem teroru po válce. Jenom to obrácení nám chybí, nám katolí-

kům, všem křesťanům. Ježíš káže: Obraťte se a věřte evangeliu a Pan-

na ve Fatimě i varuje. Svět není černobílý, je krásný, je takový, jakým 

ho děláme sami. Jen vzpomínat na „Májové“, nás dnes nezachrání, 
ale pokání ano.  

Přeji Vám požehnaný Květen, váš duchovní otec Lubomír . 

13. květen 1917 a 2017 
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Kalendárium na květen 
DATUM HODINA UDÁLOST 

7. 5. neděle  Sbírka na Kněžský seminář I.  

8. 5. pondělí 7:00 
Farní pouť - Sázava, Č. Šternberk - odjezd z Masarykova 

náměstí 

13. 5. sobota 9:30 Kněžské svěcení - Hradec králové 

21. 5. neděle 16:30 Cesta světla - kostel sv. Jakuba 

25. 5. čtvrtek 18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

28. 5. neděle 9:30 Mše svatá s katechezí pro děti 

Biblické slovo na květen 

Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů,  

a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.  

Sirachovec 3, 3-4 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Církev dnes skutečně 

může potřebovat jen 

takové lidi,  

kteří jako Maria mají 

ještě co říci o tom,  

co s nimi činil Bůh.  

Joachim Kardinál Meisner  



 F A R N Í  L I S T  

 „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš přijde zase právě 

tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Aleluja.“ (Sk 1, 11) 

Vstupní antifona ze Slavnosti nanebevstoupení Páně 

Modlitba z Nanebevstoupení Páně 

 

Informace nejen z farnosti 

Pastorační rada 

Poděkování za Velikonoce, 

Výtěžek 2x postní kasičky část-

ka 510 Kč, předá se soc. slabší 

rodině ve Zdechovicích; Vy-

pracován seznam kněží 

v Přelouči od roku 1632- 1961, 

P. PhDr. Radek Martínek; bude 

zakoupen 5x set /stůl a dvě la-

vice/ cca 10.000Kč,-  na konání 

akcí venku; 28. 5. zpívá sbor 

Ad libitum při mši; 9. 6. NOC 

kostelů od 17:00; 11.6. Varhaní 

a trombonový koncert, Ne 17:00 

Jakub, Karel Hiner a Břetislav 

Kotrba;  18. 6. první svaté přijí-

mání Přelouč 9:30; 25. 6. Fara -  

opékačka v 16:00 závěr šk. ro-

ku.  

Sbírka Kněžský seminář 

a podpora bohoslovců 

Bratři a sestry, sbírka na kněž-

ský seminář a podporu boho-

slovců se uskuteční v květnu 

7.5. /č. 1/, a pak v prosinci 

3.12. /č.2/. Letos by mělo být 

vysvěceno 8 novokněží, pět 

v květnu a dá li Bůh, další tři 

na podzim. Prožíváme tedy 

žně vašich modliteb, tolika 

potřebných kněží. Děkuji a 

žehnám Vám za podporu bo-

hoslovců.  

Zodpovědný v diecézi za duchovní 

povolání, Mons. Josef Kajnek, po-

mocný biskup 

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ 

Zjevení v portugalské 

Fatimě začalo v roce 

1916 trojím zjevením an-

děla desetileté Lucii San-

tosové, devítiletému 

Františkovi a sedmileté 

Jacintě Martovým. Po 

této duchovní přípravě 

docházelo každý měsíc od 13. května do 

13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. 

Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen sluneč-

ním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo 

nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, dí-

ky ochraně Panny Marie byly všechny kom-

plikace a pomluvy překonány a tato marián-

ská zjevení po důkladném teologickém šetře-

ní byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 

1930. 

Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v 

Portugalsku vládl mimořádně silný protiná-

boženský duch a křesťanství bylo velmi pro-

následováno. Fatimské události během roku 

po ukončení zjevení změnily tuto negativní 

nábožensko-politickou situaci. 

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzo-

val k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil 

modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním 

se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za 

odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se 

neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilu-

jí.“ 

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k 

modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mo-

hou učinit oběti a nabídnout je Pánu. 
Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharis-

tické úctě a naučil je následující modlitbu: 

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu 

Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti 

drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pá-

na Ježíše Krista, přítomného ve všech sva-

tostáncích světa, na usmíření za urážky, 

rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A 

pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího 

Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě 

prosím za obrácení ubohých hříšníků.“ 
www.fatima2017.cz 
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Charita Přelouč 

Dobrovolnické  

centrum 

Pro dobrovolníky i veřejnost 

jsme připravili na 25. 5. 2017 

přednášku reportérky a hu-

manitární pracovnice na 

téma Válka v Sýrii. Začátek 

je v 16.00 a místo konání 

Galerie a vinotéka u Kotýn-

ků. Výtěžek z dobrovolného 

vstupného předáme paní Ku-

tilové jako příspěvek do ve-

řejné sbírky SOS Kobani, 

kterou spolu s kolegyní Len-

kou Klicperovou organizují 

pro účelnou pomoc lidem 

v Sýrii. Více informací o 

jejích aktivitách  je na 

www.femisphera.com  a 

www.soskobani.cz. Sr-

dečně zveme všechny, ko-

ho zajímají životní příběhy 

lidí v severní Sýrii.  

Děkujeme za pří-

spěvky za perníčky 

Při prodeji perníčku u 

kostela 2.4.2017 jsme zís-

kali 1 260 Kč na pomoc 

dětem. Moc děkujeme 

všem dárcům! 

Děti z Jakub klubu se již 

třikrát zapojili do projektu 

Děti pomáhají dětem. 

Vyráběli jsme vánoční šišky 

a kulíšky, zdobili jsme per-

níčky. Získané finanční pro-

středky jsme zaslali dětem 

z chudé Indie a Sýrie. 

Z příspěvků od dárců z naší 

farnosti jsme získali celkem 

3220,-Kč . Z toho 1460,- 

v říjnu na Misijní neděli, 500,

-  v prosinci a tyto financi 

jsme poslali PMDD pro Indii. 

Dalších 1260,- pro Sýrii zís-

kaných v dubnu, které ode-

vzdáme paní Kutilovej pro 

pomoc dětem v severní Sýrii, 

která 25.5. navštíví i děti 

v Jakub klubu. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka 

Zdrávas, Matko Páně, Pan-

no Maria, Královno posvátné-

ho růžence z Fatimy! Požeh-

naná mezi všemi ženami, Ty 

jsi obraz Církve oděné do ve-

likonočního světla, Ty jsi slá-

va našeho lidu, Ty jsi vítěz 

nad znamením zla.  

Proroctví milosrdné lásky 

Otce, učitelko zvěstování ra-

dostné zvěsti Syna, znamení 

hořícího ohně Ducha Svatého, 

uč nás, v tomto údolí radostí a 

bolestí věčným pravdám, které 

Otec zjevuje svým maličkým. 

Ukaž nám moc svého ochranné-

ho pláště.  

Tvé Neposkvrněné Srdce ať 

je útočištěm hříšníků a cestou 

vedoucí k Bohu.  

V jednotě se svými bratry a 

sestrami, ve víře, naději a lásce, 

odevzdávám se Tobě. Skrze Te-

be, v jednotě se svými bratry a 

sestrami se zasvěcuji Bohu, ó, 

Panno Růžence z Fatimy.  

A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou, 

smím chválit Hospodina navěky věků. Amen 

Modlitba Jubilea Fatimy 2017 

Pro důstojné prožití oslav stého 

výročí zjevení ve Fatimě, 

z rozhodnutí papeže Františka, je 

jubilejní rok obdarován plnomoc-

nými odpustky, od 27. listopadu 

2016 až do 26. listopadu 2017. 

Plnomocné odpustky jubilea se 

udělují:  
a) věřícím, kteří vykonají pouť do 

Fatimy a s úctou se zúčastní ně-

které z oslav nebo modliteb ke cti 

Panny Marie, pomodlí se „Otče 

nás“, vyznání víry (Credo) a bu-

dou vzývat Pannu Marii Fatim-

skou; 

b) věřícím, kteří se zbožností uctí 

sochu Panny Marie Fatimské, kte-

rá je slavnostně vystavena 

k veřejné úctě v jakémkoliv chrá-

mu, oratoři či na vhodném místě, 

ve výroční dny zjevení (13. den v 

měsíci od května do října 2017) a 

kdo se s úctou zúčastní oslav 

v modlitbě ke cti Panny Marie, 

pomodlí se „Otče nás“, vyzná-

ní víry (Credo) a bude vzývat 

Pannu Marii Fatimskou; 

c) věřícím, kteří vzhledem ke 

svému věku, nemoci nebo z 

jiného vážného důvodu nemo-

hou cestovat, činí pokání ze 

všech svých hříchů s pevným 

předsevzetím splnit, jakmile 

jim to bude možné, tři pod-

mínky níže uvedené, před 

malou soškou Panny Marie 

z Fatimy, ve výročních 

dnech zjevení, duchovně ve 

spojení s oslavami jubilea, 

odevzdají s důvěrou Milo-

srdnému Bohu skrze Pannu 

Marii své modlitby a bolesti 

Jubilejní rok Fatimy - 
podmínky k udělení plno-
mocných odpustků 

http://www.femisphera.com
http://www.soskobani.cz

