
BIBLICKÉ SLOVO NA KVĚTEN 
A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná 

sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 
dvanácti hvězd kolem hlavy. Zjevení 12,1; 

FATIMA  
Májové pobožnosti si mnozí připomínáte jako hezké 

dětské zážitky a milou zkušenost s úctou církve k Panně 
Marii. Jeden ze zážitků jsem prožil i já na pouti v Izraeli, 
právě v Nazaretě. Toto místo setkání Marie s Bohem mě 
hluboce oslovilo. Bůh, který chce vstoupit do našeho života, 
se nepodbízí, ale hledá tiché a upřímné srdce. František, 
Hyacinta a Lucie, děti z Fatimy se setkaly s Pannou Marií a 
jejich poselství přineslo světu výzvu k pokoji.  

Přeji všem, ať si necháváme čas a prostor pro Boha 
v každodenním životě, On našemu životu dává vznešenost a 
krásu. Krásný květen přeje.        P. Pilka Lubomír 
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3.  
4.  

KALENDÁRIUM NA KVĚTEN 
11. 5. úterý  15:00 Domov důchodců – mše svatá 

13. 5. čtvrtek 8:00 Panna Maria Fatimská 

13.  5.  čtvrtek  18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

23. 5. neděle  Sbírka na potřeby diecéze 

23. 5. neděle 9:30 Slavnost Seslání Ducha svatého 

28. 5.  pátek 18:00 
24:00 

Noc kostelů – Svatý Jakub  

30. 5. neděle 9:30 Slavnost Nejsvětější  Trojice 

31. 5. pondělí 18:00 Navštívení Panny Marie 
- na Svatém Poli 

6. 6. neděle 9:30 1. svaté přijímání  

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 s nedělní platností) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  
Neděle 2., 9., 16., 

23. 5. 
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  1. 5. 
Neděle 30. 5. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 9. 5. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 16. 5. 

6. 6. 
11:00 
11:00 

Mše svatá 
Pouť k Božímu tělu 

kostel sv. Václava a Leopolda  
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 30. 5.       8:00 Mše svatá   

kostel sv.  Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  8. 5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 15. 5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 5. 
20. 6. 

11:00 
14:00 

Mše svatá 
Výjimečně  

 

 

FARNÍ POUŤ 19. ČERVNA 2010 
Milí farníci, srdečně vás zveme na farní pouť, která se 
koná v sobotu 19. června 2010. Společně navštívíme místa 
Hejnice, Lemberk a Jablonné v Podještědí. Odjezd 
autobusem od Penny je v 6:00 hodin a návrat přibližně 
v 21:00 hodin. Cena na osobu činí dospělí 300,- a dítě a 
mládež do 18 let 200,- Kč. Hlaste se u Lucie Pavelkové 
osobně nebo na tel. 732 500 118.  
Program poutě: 
1. Hejnice – zde navštívíme bývalý klášter řádu 

Františkánů. Prohlídka potrvá 60 minut. Hřebeny 
Jizerských hor obklopují barokní chrám Navštívení 
Panny Marie na břehu řeky Smědé jako dekorativní 
kulisy. Litoměřické biskupství zde v bývalém 
františkánském klášteře zřídilo Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy. Více na www.mcdo.cz. 

2. Lemberk – v zámku Lemberk nás čeká prohlídka a 
procházka po malebném okolí. Nedaleko zámku se 
nachází studánka sv. Zdislavy. Předchůdcem dnešního 
zámku Lemberk byl středověký hrad Löwenberg, 
založený ve  40. letech 13. století Havlem z rodu 
Markvarticů. V polovině 16. století za Bérků z Dubé 
nebo Pánů z Trachenberka byl hrad přestavěn na 
renesanční zámek. Ve druhé polovině 17. století 
za držení Pánů z Bredy získal zámek dnešní raně 
barokní podobu. Od roku 1945 je zámek majetkem 
státu. Více na www.zamek-lemberk.cz. 

 
POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Sobota 29. 5. 15:00 mše svatá s nedělní platností 

 



3. Jablonné v Podještědí – V Bazilice sv. Vavřince a 
sv. Zdislavy bude sloužena mše svatá. Před ní bude 
předcházet prohlídka chrámu a kláštera. Klášter v 
Jablonném v Podještědí byl založen kolem roku 
1250 za přispění majitele zdejšího panství pana 
Havla Markvatice, pána na hradě Lemberku a jeho 
ušlechtilé manželky paní Zdislavy, rodem z 
Křižanova na Moravě. V husitských válkách byl 
klášter s městem těžce poškozen – roku 1425 bylo 
město vypáleno a této pohromě neušel ani klášter. 
Od roku 1683 začíná přestavba. V hrubé stavbě byl 
klášter dokončen v roce 1696. Na základě dvorského 
dekretu císaře Josefa II. z 24.8.1786 byl klášter roku 
1788 zrušen. Řeholní bratři se do Jablonného opět 
vrátili v roce 1945, jejich působení však bylo násilně 
přerušeno roku 1950 nastupující komunistickou 
diktaturou. Další návrat je v roce 1969, ale vzápětí 
jim byl v rámci normalizace odebrán státní souhlas k 
duchovenské činnosti. 
Od roku 1990 se 
řeholníci pokouší 
obnovit zničené dílo.  

Více na www.zdislava.cz. 

ZJEVENÍ PANNY 

MARIE VE FATIMĚ 
Zjevení v portugalské 

Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla 
desetileté Lucii Santosové, 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 šesti zjevení byl ukončen 
slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo 
nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky 
ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a 
pomluvy překonány a tato mariánská zjevení po 
důkladném teologickém šetření byla uznána Církví 
jako pravá dne 13. října 1930. 

Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku 
vládl mimořádně silný protináboženský duch a 
křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské 
události během roku po ukončení zjevení zcela změnily 
tuto negativní nábožensko-politickou situaci. 

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě 
k Bohu a v této souvislosti je naučil modlitbu: Můj 
Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji 
tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, 
kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe 
nemilují. 

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a 
obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a 
nabídnout je Pánu. 

Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě 
a naučil je následující modlitbu: Nejsvětější Trojice, 
Otče, Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. 
Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše 
a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve 
všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za 
všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která 
Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího 

Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
prosím Tě za obrácení ubohých hříšníků. 

BENEDIKT XVI. O FATIMSKÉM ZJEVENÍ 
Bezpečnou cestou, jak setrvat ve spojení s Kristem jako 

ratolest s vinným kmenem, je prosit o přímluvu Pannu 
Marii. Ji 13. května uctíváme v souvislosti se zjevením ve 
Fatimě, kde se roku 1917 vícekrát ukázala třem dětem, 
malým pasáčkům Františkovi, Hyacintě a Lucii. Poselství, 
jež jim svěřila v návaznosti na poselství lurdské, bylo 
mocnou výzvou k modlitbě a obrácení. Bylo to poselství 
opravdu prorocké, pohlédneme-li na 20. století postižené 
neslýchanou zkázou způsobenou válkami a totalitními 
režimy, ale i rozsáhlým pronásledováním církve. Kromě 
toho 13. května 1981, před 25 lety, Boží služebník, náš 
drahý papež Jan Pavel II., byl zásahem „mateřské ruky“, 
jak sám prohlásil, zázračně zachráněn předsmrtní a celý 
jeho pontifikát byl poznamenán tím, co předpověděla svatá 

Panna ve Fatimě. Třebaže 
nechybějí starosti utrpení a 
dosud trvají důvody úzkosti 
vzhledem k budoucnosti 
lidstva, přesto je velkou 
útěchou slib, který malým 
pasáčkům dala – jak říkali – 
ona „bílá paní“: „Nakonec 
mé neposkvrněné srdce 
zvítězí.“ Promluva 14. května 

2006 před modlitbou Regina caeli 

POZVÁNÍ CHARITY 
DEN PRO RODINU V PŘELOUČI POPÁTÉ 
Srdečně zveme rodiny na oslavu Dne matek 

v neděli 9.5.2010 od 14 hodin na Masarykovo 
náměstí. Máme připravené hry, soutěže, 
malování na asfalt a pěkné odměny. Akci 
zahájí vystoupení skupiny žáků ZUŠ Přelouč 

Buď fit! V případě špatného počasí bude akce probíhat v 
Občanské záložně.  

Pro rodiny s malými dětmi je připravena akce ve čtvrtek 
14.5 od 9 hodin na zahradě Orlovny.  

2. ROČNÍK MÍSTNÍHO KOLA PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

Po loňské úspěšné akci, kdy bylo oceněných 10 
subjektů, jsme vyhlásili 2. ročník. I vy máte možnost dát 
návrh na ocenění pro organizaci nebo osobu, která 
významně a nezištně podporuje rodiny s dětmi. Formuláře 
máme u nás v kanceláři, nebo bude možnost podat návrh i 
na akci Den pro rodinu. Uzávěrka je 17.5.2010 a 
slavnostní předání certifikátů oceněným bude ve čtvrtek 
27.5.2010 od 18 hodin v Galerii a vinotéce u Kotýnků. 
Hudební program bude koncertní vystoupení učitele hry na 
klavír ZUŠ Pavla Čapka a na flétnu bude hrát 
konzervatoristka Maruška Pátková. Akce se koná pod 
záštitou vicehejtmana Romana Línka, který osobně předá 
oceněným malé dárky.  

Srdečně jste všichni zváni, vstup je volný!  
                             Zdenka Kumstýřová 

PANE JEŽÍŠI, ODPUSŤ NÁM NAŠE HŘÍCHY, 
UCHRAŇ NÁS OD PEKELNÉHO OHNĚ, PŘIVEĎ DO 

NEBE VŠECHNY DUŠE, ZVLÁŠTĚ TY, KTERÉ TVÉHO 

MILOSRDENSTVÍ NEJVÍCE POTŘEBUJÍ  

Panna Maria naučila fatimské děti tuto 
modlitbu a nyní je v růženci 


