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Bohoslužby na červen 

Neděle 4. 6. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 10. 6.   
16:00 Řečany n./L. 

18:00 Přelouč  

Neděle 11. 6.   

8:00 Kladruby n./L. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 17. 6.  
15:00 Selmice 

18:00 Přelouč  

Neděle 18. 6.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 

Hošťalovice 

Pouť Těla a Kr-

ve Páně 

Sobota 24. 6. 
16:00 

Semín 

Pouť Narození 

sv. Jana Křtitele 

18:00 Přelouč  

8:00 Lipoltice 

Neděle 25. 6. 9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Sobota 1. 7. 16:00 Zdechovice 

Noc Kostelů 
Milí obyvatelé Přelouče, srdečně Vás zveme na Noc 

kostelů k nám do Přelouče! Myšlenka otevřít kostely v noci 

vznikla před 12 lety ve Vídni. V roce 2009 se touto zahra-

niční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a 

poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do něko-

lika otevřených kostelů. V dalších letech se tento nápad roz-

šířil po celé České republice. 

Také letos je možné navštívit v Přelouči kostel sv. Ja-

kuba. Na program Noci kostelů, která se koná v pátek 9. 

června, jste srdečně zváni.      Lucie Hadáčková 

Program Noci kostelů 

17:00 – 19:00 Program pro rodiny 

17:50 – 18:00 Rozezvučení zvonů v kostele sv. Jakuba 

18:00 Slavnostní přivítání 

v kostele Církve Českobratrské evangelické 

18:30 - 20:00 Možnost prohlídek kostela sv. Jakuba, zvonů a další 

doprovodný program 

20:00 – 21:00 Ztišení v kostele při svíčkách 

modlitba, možnost rozhovoru nebo jen tak v tichu posedět 

v prostorách chrámu sv. Jakuba 

Pro bližší informace a podrobný program sledujte plakáty vyvěšené v Přelouči a 

web stránky www.nockostelu.cz 

Římskokatolická farnost  

vás srdečně zve na koncert:   

Varhany & Trombón           

Přelouč kostel sv. Jakuba 

11. 6. 2017 v 17:00 
Zazní: 

1. František Xaver Brixi: Preludium F dur; 

2. Georg Muffat Toccata prima; 

3. Antonio Caldara: Sonáta D dur 4. Georg Friedrich 

Handel :Concerto G-dur – Allegro; 

5. John Stanley: Voluntary VIII, Op.56. ; 

6. Georg Philippe Telemann(1681-1767) Sonáta f moll 

7. Girolamo Frescobaldi (1583-1643):Canzona Quarta  

8. Johann Pachelbel: Canon pro trombón a varhany; 

9. Johann Kaspar Kerll Passacaglia 

Hraje: Karel Hiner a Břetislav Kotrba 

Letní prázdninový pobyt 

 Milí rodiče, děti a mládeži! V létě pořádáme 

prázdninový pobyt v křesťanském Duchu. 

Uskuteční se v krásném prostředí fary v Brtnici 

u Jihlavy od 16. - 21. července 2017. Téma je 

Boží stopy. Pobyt je určen pro děti od 6—12 

let, cena 1 300,- (ubytování a strava, odměny) 

Více informací a přihlášky lze získat v kostele 

nebo osobně po tel. domluvě: 732 500 118. 

Za přípravný tým Martin a Lucie Hadáčkovi 

     Milí farníci, slavností Seslání Ducha Svatého /letos 4.6./ oslavuje-
me narozeniny církve, a vyprošujeme si dary Ducha. Velký Den „E― 

čeká i děti s rodinami, kteří poprvé /18.6./ přijmou Pána Ježíše ve 

Svátosti Oltářní - Eucharistii. Ježíš se nám dává pod způsoby chleba a 

vína, dává nám své Slovo, a dává nám Ducha Svatého, který z Otce a 

Syna vychází. Boží otcovské srdce i mateřské Panny Marie je naplně-

né láskou ke svým dětem. Jeden dospělý muž „prý― pokřtěný katolík 

mi řekl, že to přijímání je jen pro malé děti. Často mám problém sná-

šet „prý― katolíky a jejich úroveň víry s trpělivostí. Ale Bůh snáší i 

mé hříchy a snáší naše chování trpělivě, /kromě potopy, sodomy, po-

hlcení Kórachových vzbouřenců, lhaní Ananiáše a Zafiry,… možná i 

Bůh má někdy toho dost/! Duch Svatý se snáší na prosící učedníky 
v plamenech ohně, aby ohřál, oživil, smířil, obhájil, utěšil, uvedl do 

pravdy, dodal odvahy. S vroucností jej očekávejme. Požehnaný čer-

ven přeje duchovní otec Lubomír 

Den E / Eucharistie - 1. Sv.přijímání /  

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
Č E R V E N  2 0 1 7  S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 6  

Kalendárium na červen 

DATUM HODINA UDÁLOST 

4. 6. neděle  
Slavnost Seslání Ducha svatého 

Sbírka na Pastorační aktivity v diecézi 

9. 6. pátek 17:00 Noc kostelů 

11. 6. neděle 
 

17:00 

Nejsvětější Trojice 

Varhanní koncert  

15. 6. čtvrtek 18:00 Slavnost Těla a Krve Páně 

23. 6.  pátek 18:00 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

24. 6. sobota  Slavnost Narození Jana Křtitele 

25. 6. neděle 16:00 Ukončení školního roku - opékání na faře 

29. 6.  čtvrtek  Slavnost sv. Petra a Pavla 

2. 7. neděle 10:00 Přeloučská pouť k Panně Marii—na Svatém Poli 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Biblické slovo 
na červen 

Na něm spočine 

duch Hospodinův: 

duch moudrosti a 

rozumnosti, duch 

rady a bohatýrské 

síly, duch poznání a 

bázně Hospodinovy.  
Izajáš 11:2 



 F A R N Í  L I S T  

 Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude 

jíst tento chléb, bude žít navěky. Aleluja.  

Zpěv před Evangeliem ze Slavnosti Těla a Krve Páně 

Písmo svaté 

 
Informace nejen z farnosti 

Pastorační rada 

     Poděkování za květen, farní 

výlet na Sázavu, za cestu svět-

la, za mariánské mše a výzdobu 

kostela na Sv. Poli, za posekání 

na zahradě, plánované akce viz 

kalendárium. Příští program: 

aktivity na další pololetí, Sva-

tojakubská pouť, Den reforma-

ce. Pokud máte nějaké návrhy, 

co by se mohlo v pastoraci far-

nosti dělat, prosíme o sdělení 

členům nebo emailem na far-

nost.prelouc@seznam.cz 

Sbírka na pastorační  

aktivity v diecézi 

     Bratři a sestry, sbírka na pas-

torační aktivity v diecézi pro-

běhne v neděli 4. 6. 2017. Letoš-

ní aktivity jsou zaměřené přede-

vším na oslavy Jubilea Fatimy, a 

podpora Celostátního setkání 

mládeže v Olomouci 

Sbírka na Charitu 

     Bratři a sestry, sbírka na 

Charitu se uskuteční  v neděli 

25. 6. 2017. Charita je po 

evangelizaci hlavní činnost a 

její služba je důležitou součás-

tí služby církve. Díky za 

všechny kteří v ní pracují a 

Charitu podporují.  

ŽIVÁ VODA DUCHA SVATÉHO 

      Voda, kterou mu já dám, 

stane se v něm pramenem vody 

tryskající do života věčné-

ho. Nový druh vody, která je 

živá a tryská. Tryská na ty, kdo 

jsou toho hodni. Proč však vy-

jádřil milost Ducha přirovnáním 

k vodě? To proto, že na vodě 

všechno záleží, že z ní žijí rost-

liny i živočichové, že jako déšť 

sestupuje z nebe, že prší stále 

stejně a stále stejná, a přece má 

rozmanité účinky: jinak působí 

na palmu a jinak na révu; a ve 

všem je vším. Je to stále stejná 

voda a neexistuje žádná jiná; 

déšť se přece sám nemění a ne-

padá pokaždé jiný. Přece však 

tím, že se přizpůsobuje složení 

přijímajícího prostředí, působí 

všude právě to, co je potřebné a 

náležité. 

A stejně je tomu také u Ducha 

svatého. Ačkoli je jeden, stále 

stejný a nedělitelný, přiděluje 

každému milost, jak sám chce. A 

jako na vyschlém stromě, když 

dostane vodu, vyrazí výhonky, tak 

i hříšná duše, obdařená v pokání 

darem Ducha svatého, přináší ovo-

ce spravedlnosti. Je to vždycky 

jeden a týž Duch svatý, přece však 

na Boží pokyn a v Kristově jménu 

působí nejrůznější mocné činy. 

Tak u jednoho člověka užívá daru 

řeči k moudrým výrokům, u jiného 

osvěcuje mysl darem prorockým; 

jednomu uděluje moc zahánět zlé 

duchy, jinému dává umění vyklá-

dat Písmo. U jednoho posiluje 

mírnost, jiného učí všemu stran 

milosrdenství; jednoho učí se pos-

tit a snášet cvičení asketického ži-

vota, jiného pohrdat veškerou tě-

lesností a dalšího si připravuje 

k mučednictví. V každém působí 

sice jinak, ale sám v sobě je 

vždycky jeden a týž, jak je psá-

no: Projevy Ducha jsou dány kaž-

dému k tomu, aby mohl být užiteč-

ný. 

Přistupuje k nám tiše a mírně, 

cítíme jeho sladkost a vůni; jeho 

jho je velmi lehké. Jeho příchod 

předcházejí záblesky paprsků 

světla a poznání. Přichází sku-

tečně jako pravý ochránce; při-

chází přece zachránit a uzdravit, 

poučit a napomenout, povzbudit 

a potěšit, dát duši světlo, nejpr-
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Charita Přelouč 
 Sbíráme hračky 

Služby pro rodiny poskytuje-

me už více než pět let. Minulý 

měsíc ale pracovnici služby pře-

kvapila skutečnost, se kterou 

jsme se ještě nesetkaly. Krátce 

spolupracujeme s rodinou, která 

má tři děti v předškolním věku. 

Domácnost rodiny je vždy pěkně 

uklizená, nikde nic rozházené, 

ani hračky.  Po několika návště-

vách se pracovnice na hračky 

zeptala. „Jaké mají děti hračky?― 

Odpověď rodičů ji zaskočila. 

Děti nemají žádné hračky. 

Z rozhovoru vyplynulo, že ro-

diče nepovažují dětskou hru za 

důležitou, nechápou její zásad-

ní význam pro dětský rozvoj. 

Je tady velký úkol pro pracov-

nici služby, vysvětlit přijatel-

nou formou důležitost hry, mo-

tivovat rodiče ke hře s dětmi, 

nacvičit činnosti, které rodiče 

s dětmi při hrách běžně prová-

dějí. A k tomu všemu potřebu-

jeme také hračky. V měsíci 

červnu budeme tedy hračky 

sbírat, nejenom pro tuto rodi-

nu, ale uložíme i něco „do zá-

soby.― Prosíme tedy rodiny o 

darování hraček, především 

pro děti do 6 let, např. au-

tíčka, panenky, stavebnice, 

míče, hračky na písek, pas-

telky, omalovánky a další. 

Hračky nám můžete nechat 

v provozní době Jakub klubu 

v Orlovně (pondělí až čtvr-

tek, 12 – 17 hod.), 

v galanterii paní Ilony Bryk-

nerové, v Hradecké ul., nebo 

na adrese Českobratrská 84. 

Můžete i zavolat na tel. 

731 598 914, přijedeme si. 

Všem dárcům děkujeme. 

 Rita Levinská,  

vedoucí služby. 

- Bez Ducha svatého by bylo 

křesťanství jen hřbitovem. S 

Duchem svatým křesťanská 

víra člověka uschopňuje plno-

hodnotně žít i ve všech proti-

venstvích. 

- Bez Ducha svatého by byla 

bible jen učenou knihou. 

S Duchem svatým se Bible 

stává Božím slovem adresova-

ným do naší konkrétní situace 

- Bez Ducha sva-

tého by bylo zvěs-

tování Božího 

Slova jen jednou z 

mnoha informací. 

S Duchem svatým 

se zvěstování stá-

vá posilou na ces-

tě životem. 

- Bez Ducha svatého by byly 

svátosti jen zajímavými zvy-

ky, prázdnými rituály, či 

magií. S Duchem svatým 

svátosti zprostředkovávají 

Boží moc a sílu. 

- Bez Ducha svatého by by-

la liturgie nostalgickým a 

zajímavým divadlem. S Du-

chem svatým se liturgie stá-

vá setkáním s Bohem. 

- Bez Ducha svatého by by-

la církev pouhou organizací 

a institucí. S Duchem sva-

tým se stává společenstvím 

a organismem, přinášejícím 

osvobození a záchranu od 

zla. 

- Bez Ducha svatého by by-

la charita jen jakousi sociál-

ní činností. S Duchem sva-

tým se charita stává osvobo-

zující pomocí. 

Duch svatý  

se nabízí každému! 

ve duši toho, kdo jej přijímá, a 

pak jeho působením i duši jiných. 

Když byl někdo dříve ve tmě a 

náhle spatří slunce, má rázem oči 

plné světla a jasně vidí, co dříve 

neviděl; podobně je na tom ten, 

komu se z milosti Boží dostalo 

daru Ducha svatého; duše se mu 

naplní světlem, a povznesen nad 

lidské možnosti vidí, co dříve ne-

znal. 

Z „Katechezí“ „o Duchu svatém“ od svaté-

ho Cyrila Jeruzalémského, biskupa; 2. Čtení 

z kněžského breviáře, 

pondělí před Letnicemi. 

 Bez Ducha 

svatého by ... 

- Bez Ducha svaté-

ho by pro nás byl 

Ježíš jen zajíma-

vou, ale nevýznam-

nou historickou 

osobností. 

Díky Duchu svatému je i dnes Je-

žíš živý, ten, který může působit v 

našich životech. 


