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Bohoslužby na říjen 

Neděle  

1. října  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota  

7. října  
18:00 Přelouč 

Neděle  

8. října  

8:00 Kladruby n.L. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

15:00 Zdechovice 

Sobota  

14. října 

16:00 
Řečany nad 

Labem 

18:00 Přelouč 

Neděle  

15. října 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Sobota  

21. října 

15:00 Semín 

18:00 Přelouč 

Neděle  

22. října   

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

Sobota  

28. října  

15:00 Selmice 

18:00 Přelouč 

Neděle  

29. října  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Růženec  
jako setkání s Marií  

     Růženec je rozjímání o 

dvaceti zásadních okamžicích 

Ježíšova života, které prožívá 

také jeho matka. S růžencem 

můžeme rozjímat o Kristově 

životě a o nejzávažnějších mo-

mentech v životě jeho matky. Je 

to skvělé rodinné album. Střídá 

se v něm radost s utrpením a 

končí nádherným oslňujícím 

světlem: vzkříšením. 

Omílání stále stejné  

modlitby? 

     Jednou z námitek proti rů-

ženci je tvrzení, že je to 

„omílání stále stejné modlitby, 

což unavuje a člověk při tom 

pak myslí na jiné věci“. Myslím 

si ale, že opakuješ-li modlitbu 

„Zdrávas Maria“ soustředěně, 

pak, i když se občas v mysli 

odchýlíš, zůstáváš v proudu, v 

dechu lásky, který tě nese a oži-

vuje. Růženec tě tak uvádí do 

povznášejícího ovzduší. 

Modlitba totiž nepřitahuje nebe-

sa k zemi. Je to povznesení tvé-

ho srdce k Bohu, který ví lépe 

než ty, co potřebuješ. 

Bůh počítá i s malými 

     Bůh vždycky vykonal velké 

věci s malými a bezvýznamnými. 

Nedává přednost „hrdinům“, ja-

ko je Rambo nebo Schwarzeneg-

ger. V televizi vidíš chlapy sval-

naté, pěkné na pohled, jak překo-

návají všechna nebezpečí a pře-

kážky. A ty jim věříš! Sdělovací 

prostředky ti říkají: „Nejsi-li 

krásný ani prachatý, ani svalnatý, 

mimořádně inteligentní, platíš za 

blbce.“ Bůh si však naštěstí počí-

ná jinak! 

Proč se k ní obracet? 

     Pokud měl člověk milující 

mámu, něžnou, pozornou, vždyc-

ky k dispozici, mazlivou, ráznou 

i laskavou, spravedlivou a schop-

nou říci i „ne“, dostal tak parádní 

výbavu. Moje máma je taková. A 

taková byla Maria. Jestli ale tvá 

matka nebyla taková, jakou jsi 

chtěl mít, tím spíše a více se ob-

racej k Marii! 

Oodle knihy „Setkání s Marií“  

od Guy Gilberta - kněze 

7. října  

Panna Maria Růžencová 

Modlitba růžence  je osvědčenou a 

nejznámější modlitbou k Panně 

Marii. Tato modlitba se ve své dnešní podobě šířila po roce 

1400 především zásluhou dominikánů. Lze se ji modlit individu-

álně nebo společně. Spočívá v opakování andělského pozdrave-

ní („zdrávasu“) a v rozjímání o událostech z Ježíšova života.  

 Milí farníci, věřím že jednou vašich z prvních modliteb byla: 

„Andělíčku, můj strážníčku“. Letošní slavení 100 let od zjevení 

P.Marie ve Fatimě zakončíme 7. října 2017 v Koclířově u Svitav, cen-

tru Českomoravské Fatimy. Zjevením Panny Marie 13.5. až 13.10. 

1917 předcházelo trojí zjevení anděla pasáčkům již v roce 1916. Pa-

mátku svatých Andělů strážných 2. října ustanovil Klement X., v roce 

1670 pro církev, a modlitba „Anděle Boží“ je nám nám všem známá. 

Bůh nám určil při křtu svatém anděla strážného. Tobiášovi dělal prů-

vodce jeden ze sedmi archandělů Rafael /Tob 12,15/. Izaijášovo 3x 

Svatý /Iz 6,3;/ zpíváme při mši sv. před proměňováním. Umělci je na 

oltářích zobrazují u svatostánku, na freskách, obrazech… Každodenní 

modlitba „Anděl Páně“, nebo zvonění ke klekání, k modlitbě, ať nás 

provází i v říjnu a přivádí k oslavě Boží. Váš duchovní otec Luboo-

mír .  

Nejdřív Bůh posílá anděla 
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Kalendárium na říjen 

DATUM HODINA UDÁLOST 

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

7. 10. sobota  
Koclířov - ukončení slavení zjevení Panny Marie 

ve Fatimě 

13. 10.  pátek 17:00 Svaté pole - Mariánská mše a pobožnost 

15. 10. neděle  Novokněžské požehnání  - P. Ondřej Špindler 

22. 10.  neděle  Den modliteb za Misie - sbírka 

25. 10. středa  Plnomocné odpustky od 25. 10. do 8. 11. 

29. 10. neděle  ZMĚNA ČASU! 

29. 10. neděle 16:00 Modlitba růžence na faře 

1. 11. středa 18:00 Slavnost Všech svatých - kostel sv. Jakuba 

2. 11. čtvrtek 17:00 Svaté pole - Dušičky 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Biblické slovo 
na říjen 

 

On svým andělům  

vydal o tobě příkaz, 

aby tě chránili na 

všech tvých cestách.  

 

Žalm 91,11 

 



 F A R N Í  L I S T  

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ 

     Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 

1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii 

Santosové, devítiletému Františkovi a sedmi-

leté Jacintě Martovým. Po této duchovní pří-

pravě docházelo každý měsíc od 13. května do 

13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento 

cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázra-

kem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a za-

žily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Pan-

ny Marie byly všechny komplikace a pomluvy 

překonány a tato mariánská zjevení po důklad-

ném teologickém šetření byla uznána Církví jako 

pravá dne 13. 10. 1930. 

     Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portu-

galsku vládl mimořádně silný protináboženský 

duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. 

Fatimské události během roku po ukončení zje-

vení změnily tuto negativní nábožensko-

politickou situaci. 

     Již při prvním setkání ANDĚL děti povzbu-

zoval 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 od-

puštění pro ty, kdo v Tebe ne-

věří, Tobě se neklanějí, v Tebe 

nedoufají a Tebe nemilují.“ 

     Při druhém setkání je velmi 

povzbuzoval k modlitbě a obě-

tem. Řekl jim, že ze všeho mo-

hou učinit oběti a nabídnout je 

Pánu. 

     Při třetím setkání je povzbu-

zoval k eucharistické úctě a nau-

čil je následující modlitbu:  

 „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu 

Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti 

drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství 

Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech 

svatostáncích světa, na usmíření za uráž-

ky, rouhání a lhostejnosti kterými je urá-

žen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvě-

tějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce 

Mariina Tě prosím za obrácení ubohých 

hříšníků.“ 

 
Novokněžské požehnání  

     V neděli 15. října 2017 v 9:30 v Přelouči 

proběhne mše svatá, kterou bude sloužit novo-

kněz P. Ondřej Špindler, nynější kaplan na 

arciděkanství v Pardubicích. Po mši svaté nám 

osobně udělí své novokněžské požehnání. Po-

chází z Dolní Dobrouče a byl vysvěcen 13. 

Května 2017 v katedrále Hradci Králové spolu 

se 4-mi dalšími novokněžími. LP  

Bohoslužba slova 22.10.  

     V neděli 22.10 se bude v Lipolticích a 

v Přelouči konat bohoslužba slova s trvalým 

jáhnem Mgr. Milanem Novotným. V sobotu je 

mše sv. v Semíne v 15:00, a P. Kváš mne za-

stoupí v sobotu v 18:00 v Přelouči. Já se budu 

nacházet na Slovensku, abych po 15 ti letech 

odsloužil ve svém rodišti děkovnou mši sva-

tou.  

 Pak se od 23.10 – 27.10.  účastním na Velehra-

dě duchovních cvičení.           P. Pilka Lubomír 

Světový den misií 
     V neděli 22. října 2017 proběhne v rámci Svě-

tového dne misií, /již 91let/ ustanovené Papežem 

Piem IX. SBÍRKA NA MISIE. Pomoc PMD je sou-

středěna do 13 vybraných zemí – Bangladéš, Srí 

Lanka, Papua – Nová Guinea, Guayana, Filipíny, 

Jamajka, Keňa, Uganda, Zambie, Nigérie, Egypt, 

Pakistán, Sýrie. Ve 112 projektech se PMD zamě-

řují na podporu vzdělávání, šíření křesťanské víry, 

sociální a zdravotní péče v chudých oblastech.  

Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD v ČR 

Modlitba růžence za Vaše úmysly 
     29. 10.2017 v 16:00 hodin  se na faře setkáme 

ke společné modlitbě růžence, kde se budeme 

modlit za úmysl a vložené v říjnu do společné ná-

doby v kostele.                       Pastorační rada  
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Růženec pro děti a mládež (nejen) 
  Víte, že květen a říjen 

jsou měsíce růžence? Jak takový 

růženec vypadá, to asi většinou 

znáte, ale umíte se ho také modlit, 

znáte všechna jeho tajemství?   

 Jednoduše by se dalo říci, že 

modlitba růžence je rozjímáním 

s Pannou Marií nad událostmi z 

Ježíšova života. Začínáme vyzná-

ním víry a dále se pak střídají 

modlitby Otče náš, Zdrávas Maria 

a Sláva Otci i Synu i Duchu svaté-

mu. Růženec se dělí na desátky, 

což je vždy deset modliteb Zdrá-

vas Maria, kdy po slovech "...plod 

života tvého Ježíš" vkládáme růz-

ná tajemství.  

Zdrávas Maria - pozdravení 
andělské 

Zdrávas, Maria, milosti plná, 

Pán s tebou; 

požehnaná ty mezi ženami 

a požehnaný plod života tvého, 

Ježíš. 

 

Svatá Maria, Matko Boží, 

pros za nás hříšné 

nyní i v hodinu smrti naší. 

Amen. 

Pod ochranu tvou 

Pod ochranu tvou se utíkáme, 

svatá Boží Rodičko. 

Neodmítej naše prosby v na-

šich potřebách, 

ale ode všeho nebezpečí vy-

svoboď nás vždycky, 

Panno slavná a požehnaná! 

Paní naše, 

prostřednice naše, 

orodovnice naše, 

u Syna nám smilování vypros, 

Synu svému nás doporuč, 

k Synu svému nás doprovoď. 

http://deti.vira.cz/svati-1/svati/Maria/

