
BIBLICKÉ SLOVO NA PRÁZDNINY 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Mt 11,29; 
  

ODPOČINUTÍ 
Milí farníci! Dva měsíce prázdnin není ani málo, ani 

moc – tak akorát. Tento dar Boží je třeba dobře využít. 
V Bibli čteme jak dal Lámech synovi jméno Noe (to je 
Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od 
naší práce a od námahy našich rukou“. Ježíš nám dal svého 
Ducha proto, aby nám dal i osvěžení a odpočinutí v Bohu. 
Takže vezměme a děkujme za dar odpočinutí!  

P. Pilka Lubomír.  
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Srdečně Vás zveme 

Svatojakubská pouSvatojakubská pouSvatojakubská pouSvatojakubská pouťťťť        
25. 25. 25. 25. ččččervence 2010ervence 2010ervence 2010ervence 2010    

11:0011:0011:0011:00    mše svatá vmše svatá vmše svatá vmše svatá v    kostele sv. Jakubakostele sv. Jakubakostele sv. Jakubakostele sv. Jakuba    
13:00 spole13:00 spole13:00 spole13:00 společčččný obný obný obný oběěěědddd    

14:30 promítání o pouti do Svaté zem14:30 promítání o pouti do Svaté zem14:30 promítání o pouti do Svaté zem14:30 promítání o pouti do Svaté zeměěěě (fara) (fara) (fara) (fara)    
15:30 zábava na farním dvo15:30 zábava na farním dvo15:30 zábava na farním dvo15:30 zábava na farním dvořřřře e e e (hry, hudba, společenství)    

18:00 varhanní koncert 18:00 varhanní koncert 18:00 varhanní koncert 18:00 varhanní koncert     
Hraje: Petr Vacek  - Kostel sv. Jakuba staršího 

Poté posezení na farním dvoPoté posezení na farním dvoPoté posezení na farním dvoPoté posezení na farním dvořřřře se se se s    hudbouhudbouhudbouhudbou    
PPPPřřřřibližný konec 21:00 hodinibližný konec 21:00 hodinibližný konec 21:00 hodinibližný konec 21:00 hodin    

PPPPřřřříspíspíspíspěěěěvek na obvek na obvek na obvek na obččččerstvení dobrovolnýerstvení dobrovolnýerstvení dobrovolnýerstvení dobrovolný 

KALENDÁRIUM NA ČERVENEC A SRPEN 

5. 7. pondělí  18:00 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
Patronů Evropy 

6. 7.  a 10. 8.  15:00 Domov důchodců  

17. 7. sobota 10:00 
Pouť rodin a nemocných  
ke svaté Zdislavě  

25. 7. neděle 11:00 
Svátek sv. Jakuba staršího  
Svatojakubský den – oběd, program 
na faře a farním dvoře, koncert 

6. 8. pátek 18:00 Svátek Proměnění Páně 

14. 8. sobota 10:00 Diecézní pouť Malé Svatoňovice 

15. 8. neděle  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

5. 9. neděle  Farní den - celý den program  

BOHOSLUŽBY NA PRÁZDNINY 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 11., 18.7. a 
1.,8.,15. a 22.8.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle ! 25. 7. ! 
Sobota 7.8. 
Neděle 29.8. 

9:30 
16:00 
11:00 

!Výjime čně! 
Mše svatá 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 11.7. a 8.8. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 18.7. a 15.8.  11:00 Mše svatá  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 25.7. a 29.8.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  !24. 7.!  
14. 8. 

16:00 
16:00 

Poutní mše svatá 
Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 17.7. a 21.8. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 18. 7.  
1. 8. 

14:00 
11:00 

Poutní mše svatá  
Mše svatá 

 

DIECÉZNÍ POUŤ MALÉ SVATOŇOVICE 
Srdečně Vás zveme na Diecézní pouť a Den obce Malé 

Svatoňovice a to v sobotu 14. srpna 2010. Slavnostní 
zahájení je v 10:00 v poutním kostele Sedmi radostí Panny 
Marie  (poutní modlitební cesta do mariánského sadu 
s meditacemi a modlitbou) a poté následuje ve 12:00 hodin 
Pontifikální mše svatá na náměstí před kostelem - hlavním 
celebrant biskup J. Ex. Mons. Josef Kajnek, administrátor 
královehradecké diecéze. V odpoledních hodinách na vásčeká 
bohatý program např. Ve 14:00 hodin dataprojekce s názvem 
„Dominik a Karel – Jaro 2010“. Bližší informace o programu 
na plakátu v kostele nebo na internetových stránkách 
www.diecezehk.cz nebo www.malesvatonovice.cz.  

KOSTEL SV. VAVŘINCE V SELMICÍCH 
Sobota 31.7. v 15:00 mše svatá s nedělní platností 

Neděle  8. 8. v 15.00 Svatovavřinecká Pouť 



POUŤ RODIN A NEMOCNÝCH – JABLONNÉ 

V sobotu 17. července 2010 se koná Pouť rodin a 
nemocných z Královehradecké diecéze ke svaté Zdislavě 
do Jablonného v Podještědí. Hlavním celebrantem a 
kazatelem je Mons. Dominik Duka OP. Program začíná 
v 10:00 hodin společnou modlitbou; 10:30 příprava a 
výklad významu svátosti nemocných; 11:00 pontifikální 
mše svatá, při které arcibiskup Dominik Duka OP bude 
udělovat svátost nemocných. Při promluvě a udělování 
svátosti nemocných je připraven program pro děti.  

Pro poutníky je vypraven autobus po trase Svitavy 
– Litomyšl - Vysoké Mýto – Holice – Hradec Králové – 
Jičín. Kontaktní osoby pro informace: Helena Ryklová 
tel. 723 262 381; Hana Frančáková tel. 731 598 752. 

MOTTO:"UVIDĚL HO A BYL POHNUT SOUCITEM" 
(Lk 10,33) 

Pozvání k účasti na programu letošní 21. katolické 
charismatické konference v Brně přijali: francouzský 
kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i autor několika 
knih z komunity Blahoslavenství, P. Vojtěch Kodet, P. 
Aleš Opatrný, Katka Lachmanová, P. Tomáš Holub, P. 
Bogdan Stepien, John de Jong s kapelou, Josef Zeman, 
Marie Svatošová a další. 

NANEBEVZETÍ: VYHLÍDKA NA VĚČNOST 
Nanebevzetí Panny Marie ukazuje na pozoruhodné 

tajemství, neboť jak praví 2. vatikánský 
koncil, Maria „zde na zemi září před 
putujícím Božím lidem jako znamení jisté 
naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně“ 
(Lumen gentium, 68). My jsme však 
každodenními událostmi tak pohlceni, že 
na tuto útěšnou duchovní skutečnost, jež 
je důležitou pravdou víry, někdy 
zapomínáme. Jak to udělat, aby toto zářivé 
znamení naděje dnešní společnost více 
vnímala? Někteří dnes žijí tak, jako by 
neměli nikdy zemřít anebo jako by se 
mělo smrtí všechno končit. Někteří se 
domnívají, že člověk je jediným strůjcem vlastního 
osudu, jako by Bůh neexistoval, a někdy to dochází tak 
daleko, že mu upírají místo v našem světě. Velké úspěchy 
vědy a techniky značně zlepšily životní podmínky lidstva, 
ale hlubší otázky lidské duše ponechávají bez povšimnutí. 
Pouze otevřenost k tajemství Boha, jenž je láska, může 
naplnit žízeň našeho srdce po pravdě a štěstí. Pouze 
vyhlídka na věčnost může dát pravou hodnotu 
historickým událostem, zejména pak tajemství lidské 
křehkosti, utrpení a smrti. 

Katecheze Benedikta XVI. při generální audienci 16. 8. 2006 

PŘÍBĚH NA PRÁZDNINY - JAKO MARIA 
Jedné noci jsem měl krásný sen. Viděl jsem 

v něm dlouhou cestu vedoucí ze země kamsi do 
vzduchu, kde se ztrácela v oblacích. Vedla až do 
nebe. Ale nebyla pohodlná, naopak byla samá 
překážka. Byly na ní poházené rezavé hřebíky, ostré 
a pichlavé kameny, skleněné střepy. Lidé poté cestě 
chodili bosí. Hřeby se jim zabodávaly do nohou, 
mnozí je měli celé od krve. Ale nevzdávali se. 
Chtěli dojít do nebe. Každý krok znamenal utrpení a 
tak šli pomalu a s bolestí. Pak jsem ve snu uviděl 
Ježíše. Předcházel je. Také šel bos. Šel pomalu, ale 
rozhodně. Ani jednou se nezranil.  

Ježíš stoupal výš a výš. Došel do nebe a posadil 
se na velký zlatý trůn. Díval se dolů na ty,kdo se 
snažili stoupat za ním. Povzbuzoval nepohledej i 
gesty. Stoupající osoby předcházela také Maria.  

Maria šla ještě rychleji než Ježíš. Víte proč? 
Kladla nohy do Jeho stop. Záhy dostihla svého 
Syna, který ji usadil na velké křeslo po pravici. I 
Maria začala povzbuzovat ty, kdo stoupali k nebi a 
radila jim, aby kladli nohy do Ježíšových stop stejně 
jako ona. Ti nejmoudřejší to učinili a Rychlým 
krokem se blížili k nebi. Ostatní naříkali nad svými 
ranami., často se zastavovali, někdy se i vzdávali a 
přemoženi bolestí klesali podél cesty.  

Jednoho rána přivedl profesor kardiologie své 
studenty do anatomické laboratoře. Ukazoval jim 
různé orgány. Mezi nimi bylo i jedno neobvykle 
velké srdce. Profesor položil studentům otázku, zda 
vědí, kdo asi měl takové srdce. Mínil tím chorobu, 
na kterou ona osoba zemřela. 

„Myslím, že to vím,“ odpověděl jeden 
student s vážnou tváří. „To bylo srdce 
nějaké matky.“ 

(Paprsek slunce pro duši, Bruno Ferrero. Portál 2009) 

JAKÁ BYLA FARNÍ POUŤ ? 

Na začátek trošku nervozity, protože 
vždy přesný Bus – Staněk chviličku meškal. 
Cestou jsme se naplnili  modlitbou růžence 
a informacemi o různých místech naší vlasti 
od vždy milého pana Staňka a trochou 
historie míst. Příjezd v 9.00, pak byla 
prohlídka České Mariazell – Hejnic, tichá 

prosba u „Sličné Matičky“ a po ní oběd 
v hospodách Jablonného. Odpoledne nás čekala 
prohlídka pěkného zámku Lemberk a odjezd zpět 
do Jablonného, kde byla nejdřív prohlídka kostela 
sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Nejhlubší zážitek byl u 
hrobu Zdislavy. Pak byla mše svatá v kostele a na 
závěr ještě hledání studánky sv. Zdislavy a pití 
z pramene. Pan Staněk nabízel svůj originální nápoj 
„pralinku“. Takže nám bylo opět dobře a šťastně 
jsme se vrátili cca v 21:45. Děkujeme Lucii za 
přípravu výletu i za Boží milost. P.Pilka a Poutníci! 


