
BIBLICKÉ SLOVO NA ZÁŘÍ 
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 

Řím 8, 31 

DĚKOVAT, PROSIT, 
NASLOUCHAT… 

Milí farníci, je tady září, 
poněkud chladné, ale 
s přitopením v kamnech to 
zvládneme.O umírání moudrost 
říká: „mladý může a starý musí“, 
jenomže o chození do školy to 
platí obráceně: „mladý musí a 
starý může“, ☺ tedy, kromě 
učitelů!  Prožili jsme prázdniny a 
je třeba děkovat Bohu za to 
krásné a prosit o pomoc, začít 
znovu, možná i lépe. Loni v září 
jsme prožili krásné setkání 
s papežem Benediktem XVI. 
P.Vojtěch Kodet napsal: „Kdo se 
naučí naslouchat, promění 
mnohé okamžiky života 
v setkání“. Tedy: Naslouchejme!; 
to přeji všem i sobě a zároveň 
prosme: „Svatý Václave, dej nám 
naslouchati a nedej zahynouti“. 

Váš P. Pilka Lubomír 
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KALENDÁRIUM NA ZÁŘÍ 
7. 9. úterý  15:00 Domov důchodců – mše svatá 

8. 9. středa  18:00 Svátek Narození Panny Marie 

14. 9. úterý 18:00 Svátek Povýšení sv. kříže 

19. 9. neděle  Sbírka na církevní školství 

21. 9. úterý  Svátek sv. Matouše 

24. 9. pátek 18:00 Novokněžské požehnání 

28. 9. úterý 18:00 Slavnost Svatého Václava 

29. 9. středa 18:00 
Svátek archandělů  
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

BOHOSLUŽBY NA ZÁŘÍ 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 5., 12., 19. 9.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 4. 9., 2. 10. 
Neděle 26. 9. 

16:00 
11:00 

Mše svatá 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 9. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 9.  11:00 Mše svatá  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 26. 9.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  11. 9., 9. 10. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 18. 9. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 5. 9., 3. 10. 11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 
Sbírka proběhne v neděli 19. 9. 2010 a z jejího výtěžku 

budou hrazeny vzdělávací a duchovní programy škol, nákup 
moderních učebních pomůcek, opravy a modernizace 
školních budov a provoz školního autobusu (Borohrádek). 
Prosíme o vaši štědrou velkodušnost i o modlitbu, aby naše 
školy v duchu evangelia pomáhaly vytvářet civilizaci 
pokoje, spravedlnosti a lásky.  

NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ 
Srdečně vás zveme v pátek 24. září v 18.00 hodin na 

primiční mši svatou, kterou přijede sloužit novokněz P. 
BENEDIKT RUDOLF MACHÁLIK , O. PRAEM , kaplan 
z Poličky. Po mši svaté udělí novokněžské požehnání a poté 
spolu pohovoříme u kafíčka na faře. Na viděnou. L.P. 

PROMÍTÁNÍ FOTEK Z FARNÍHO TÁBORA 
Milí farníci! Srdečně vás zveme na promítání fotek  již 

5. farního tábora, který se konal ve Vratově Kostelci. Přijďte 
se podívat, jak se měly naše děti a mládež z Přelouče a okolí. 
A to v neděli 26. září od 17:00 hodin na faře v Přelouči. 
Těšíme se! LuciePavelková a spol. 

KOSTEL SV. VAVŘINCE V SELMICÍCH 
Sobota 25. 9. v 15:00 mše svatá s nedělní platností 



MOJŽÍŠ – BŮH POVOLÁVÁ 

Takové bylo téma 5. farního tábora ve Vrbatově Kostelci, 
kde jsem se účastnil jako vedoucí. Tábor se konal ve dnech 14. 
– 25. srpna 2010 v Kostelecké faře, kde jsme spali, jedli, hráli 
si a scházeli se na společném programu. V sobotu ráno 14. 
srpna v 9 hodin jsme tábor zahájili mší svatou v kostele sv. 
Jakuba v Přelouči s účastí táborníků a jejich rodičů. Po mši 
jsme vyrazili na vlakové nádraží, odkud jel rychlík do 
Pardubic, kde jsme přesedali na nový motorový vlak směr 
Havlíčkův Brod. Cesta byla dlouhá, ale dočkali jsme se, 
konečně tu byl Vrbatův Kostelec. Hned po příjezdu bylo 
ubytování a úvodní procházka Kostelcem. Navštívili jsem 
záchytná místa, tak aby se nikdo neztratil, kdyby se někdo 
ztratil. Večer bylo první opékání „očmudek“ na ohni a 
rozdělení do oddílů hrou Noemova archa. Táborníci se 
rozdělili do dvou oddílů, červení se svou vedoucí Martinou se 
pojmenovali 2 v 1 á la 
andílci, čertíci a oddíl 
zelených v čele s Josefem 
měli jméno Voslové. Oba 
oddíly měly za úkol druhý 
den vytvořit svou táborovou 
vlajku, která by je provázela 
celým táborem.  

Po celý tábor mohli táborníci získávat body do svých 
táborových průvodců. Body získávaly za úklid pokoje (svého 
místa na spaní); za stolní hry, které hráli v poledním klidu po 
obědě a v době volna po večeři; za splnění bobříků, které 
nebyli zrovna lehké. Děti plnily například bobříka tichosti 
(museli mlčet po dobu 24 hodin a každou hodinu si číst 
z Písma) nebo bobříka síly a odvahy (museli dojít na stanovené 
místo po tmě bez svítilny) atd. 
Celkem bylo možné splnit 12 
bobříků. Pro děti byli také 
připraveny venkovní hry. 
Jednou takovou hrou byla 
cesta labyrintem pouště, kde 
museli odpovídat na otázky, 
tak aby se dostali co 
nejrychleji ven z labyrintu, 
nebo se hrálo velmi oblíbené kradení vlajek. Her bylo opravdu 
spoustu: různé fáborkové trasy, hledání zlata v lese, různé 
sportovní i nesportovní disciplíny. Hledali jsme ztracený 
poklad kostelníka Vrbaty, který byl nalezen až ve 2 hodiny 
ráno. V den, kdy Mojžíš vyvedl izraelský národ z otroctví 
faraona, vyzkoušeli jsme si spaní pod širým nebem. Táborníci 

měli možnost posílat dopisy mezi 
sebou pomocí táborové pošty.  

Na tábor se přihlásilo celkem 
13 táborníků se 4 vedoucími. 
Hlavní vedoucí tábora byla Lucie 
Pavelková, která se starala o celý 
chod tábora a byla občas 
výchovnou rádkyní všem 
táborníkům. O každodenní jídlo, 

které bylo výborné a všem chutnalo, se starala Pavla 
Košťálová. V blízkosti fary se nacházel malý kostel, zasvěcený 
sv. Havlovi, kde jsme měli každý den mši svatou, kterou 
sloužil náš pan farář Lubomír Pilka.   

Myslím si, že se tábor vyvedl a táborníkům se líbil. Děti se 
seznámily s Mojžíšem a jeho činy, získaly nové zážitky a nové 
kamarády Lukáše a Ondřeje a hlavně děti byly ve společenství. 

Doufám, že se na příští tábor přihlásí stejný nebo i vyšší 
počet dětí a už teď se těším na další přípravu tábora, 
který se bude konat tentokrát 1. týden v srpnu 2011 v 
Chotěborkách.                           Martin Hadáček 

CHARITNÍ OKÉNKO 
HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY 

Pokud máte jednu hodinu týdně volnou pro činnost 
pro druhé lidi, ozvěte se nám. V našem dobrovolnickém 
centru působí dobrovolníci u obyvatel Domova u 
Fontány nebo v Jakub klubu. U starých lidí je náplní 
činnosti povídání, procházky venku v parku a podobně. 
Při práci s dětmi v Jakub klubu je to naopak sportování 
v tělocvičně, pomoc s domácími úkoly, společenské 
hry… V pondělí 13.9.2010 jsme k dispozici od 8 do 16 
hodin v kanceláři Charity  a zodpovíme vše, co vás bude 
zajímat. Pro zájemce o dobrovolnickou činnost v Jakub 
klubu budou k dispozici pracovníci přímo v klubu, kde 
probíhá tento den Den otevřených dveří.  

PROGRAMY PRO SENIORY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
Německá konverzace – opět jednou týdně každý čtvrtek 

od 14 do 15 hodin v kanceláři 
na faře. Začínáme ve čtvrtek 
16. 9. Kurz je zdarma.  
Plavání v Lázní Bohdaneč – 
jezdíme v úterý a každý druhý 
čtvrtek. Přihlásit se můžete u 
paní Červinkové na tel. 731 
402 374.  
Relaxační cvičení pro 

seniorky s Irenou Staňkovou – každý pátek odpoledne 
15.30-16.30 v Jakub klubu. Začínáme v pátek 17. 9. 
Příspěvek 20 Kč.  
Počítačový klub pro seniory s panem Pultrem – 
každou středu od 9 – 11 hodin v Jakub klubu. První 
setkání 8.9. Kurz je zdarma.  

SBĚR OŠACENÍ DO VAGÓNU 
V pátek 1.10.2010 organizujeme jako každoročně 

sběr ošacení pro Diakonii Broumov v době od 7 – 17 
hodin, nebo do naplnění vagónu. Sbíráme čisté ošacení, 
boty, hračky. Diakonie Broumov vše třídí, balí a rozesílá 
potřebným na místa v zahraničí, kde působí naší 
humanitární pracovníci. Děkujeme vám všem.  

V spolupráci se všemi kandidáty komunálních voleb 
KOALICE PRO PŘELOUČ organizujeme pomoc po 
povodních: sběr funkčních použitých elektrospotřebičů 
(pračky, ledničky, žehličky, rychlovarné konvice... ). O 
pomoc požádal starosta obce Hrádek nad Nisou a pro 
dary přijede osobně. Pokud něco můžete darovat, 
kontaktujte nás. Zdenka Kumstýřová 731 402 371 nebo 
Věra Jelínková 731 498 914.  

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ze dne 1. září, přítomni všichni členové rady. 
Poděkování za uplynulé akce (pouť, Svatojakubský 
den, Farní tábor). Plánování aktivit na další měsíce: 

• 2. pátek v měsíci katecheze o Duchu svatém 
• 3. pátky v měsíci společenství pro děti a mládež 
• 23. říjen – Den Bible ve farnosti 13:00 – 18:00 
• 27. – 30. říjen podzimní tábor na faře 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Milé děti a mládeži v pátek 17. září od 19:00 

hodin je fara pro vás otevřená! Srdečně vás zvu na 
společenství dětí a mládeže. Společně zahrajeme hru, 
zazpíváme a také prohloubíme náš vztah k Bohu a 
k sobě navzájem.                  Těším se! Lucie Pavelková 


