
BIBLICKÉ SLOVO NA ŘÍJEN 
 Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. 

Píseň písní 8, 7 

V DUCHU TEREZIE OD JEŽÍŠE 
Měsíc růžence začíná v kalendáři  
se svatou Terezičkou – patronkou  
misií. Jan Pavel II., ji prohlásil  
v roce 1997 za učitelku církve,  
neboť dospěla k poznání, mít v  církvi povolání 
veledůležité, být láskou. Všichni po této Lásce tak 
toužíme, ale kolikrát ji zaměňujeme za „tzv. lásku" – 
povrchní a klamnou - hřích. Vytrvale prosme Boha o 
obnovení naší lásky v srdci Ježíše spolu s Terezičkou,  
a nezapomínejme na projevování vzájemné lásky a 
laskavosti. Láska je vynalézavá. Svět, ale i my ji 
potřebujeme každodenně.        Váš P. Pilka Lubomír 
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN 
Úterý 5. 10. 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

Pátek 8. 10. 19:00 
Přednáška Cíl charismat  
– dobro druhých  (fara Přelouč) 

Čtvrtek 14. 10. 9:30 Vikariátní setkání kněží 

Pátek 15. 10. 18:00 Společenství dětí a mládeže 

Neděle 17. 10.  17:00 Modlitební společenství na faře 

Sobota 23. 10.  13:00 Den Bible – program pro všechny 

Neděle 24. 10.  9:30 Misijní neděle – sbírka na Misie 

Pondělí 1. 11.  18:00  
Slavnost všech svatých  
– kostel  Sv. Jakuba 

Úterý 2. 11. 17:00 
Mše svatá na Svatém poli  
+ dušičková pobožnost 

BOHOSLUŽBY NA ŘÍJEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 3., 10., 17. a 
24. 10.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 2. 10., 6. 11. 
Neděle 31. 10. 

16:00 
11:00 

Mše svatá 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 10. 10.  

a 14. 11. 
11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 10.  11:00 Havelské posvícení  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 31. 10.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  9. 10., 13.11. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 16. 10.,20.11.. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 10., 7. 11. 11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA MISIE 
Milí farníci, na neděli 24. října 2010 je vyhlášena 

Misijní neděle, kdy probíhá v kostele při mši sbírka na 
potřeby misií. V rámci této neděle proběhne i tzv. Misijní 
koláč (prodej koláčků před kostelem za dobrovolný 
příspěvek). Zájemci, kteří by chtěli přispět koláčky, hlaste 
se u Lucie Pavelkové. Děkuji 

DEN BIBLE VE FARNOSTI 
V rámci Dne Bible ve farnostech naše farnost již 

tradičně přivítá zástupce Českého katolického biblického 
díla a to P. Doc. Petra Chalupu a PhDr. Marii Klaškovou. 
Setkáme se na faře v Přelouči v sobotu 23. října ve 13:00 
hod, kde se budeme zabírat vybranými texty z Bible. Tento 
kurz je určen pro všechny věkové kategorie a především 
pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco nového o Písmu. 
Program je určen jak pro dospělé tak i pro děti a mládež (ti 
budou mít program připravený speciálně pro ně). 
Odpoledne zakončíme společnou mší svatou v 18:00 hodin. 
Srdečně vás zveme! 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ NA FAŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Děti a mládeži, milí rodičové! Letos (stejně jako 

v loňském roce) se chceme setkat na faře o podzimních 
prázdninách. Termín podzimního tábora je od středy 27. 
října v 17:00 hodin na faře a společný závěr v sobotu 30. 
října v 10:00 hodin. Téma našeho setkání je Mojžíš. 
Příspěvek na ubytování a stravu je 250,- Kč.  

Hlaste se u Lucie Pavelkové (tel.732 500 118) nebo na 
email Farnost.Prelouc@seznam.cz (též si pište pro bližší 
informace.)      Těším se! 

KOSTEL SV. VAVŘINCE V SELMICÍCH 
Sobota 30. 10. v 15:00 mše svatá s nedělní platností  

+ pobožnost na hřbitově 
 



SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX 
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, francouzská dívka z města 

Lisieux v severní Francii, stihla prožít svůj mimořádný život 
velmi rychle. Narozena roku 1873 v milující rodině jako jedna 
z pěti sester, vymohla si již v 15 letech svolení ke vstupu do 
kláštera mnišek, kde žily dvě její rodné sestry. 

V klášteře bosých karmelitek dorostla během několika let 
nejen ve velkou postavu karmelitánského řádu, ale především 
v člověka plného lásky. Její řeholní jméno bylo Terezie od 
Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Zaznívá v něm inspirace 
zobrazeními Krista v různých momentech jeho života. 

Pro nás, Čechy, je zajímavé, že Terezie je už svým 
jménem příbuzná s Pražským Jezulátkem. Malá Terezka znala 
tuto královskou podobu Dítěte Ježíše od prvních roků svého 
života a v klášteře před ním trávila několik hodin denně na 
modlitbách. 

Tereziina smrt roku 1897 a následné vydání jejích 
autobiografických poznámek, které sepsala pro své sestry, 
odstartovala mimořádnou vlnu zájmu o ni. Pod názvem 
L'histoire d'une âme – v českém překladu Dějiny duše – se 
tato skromná kniha stala bestselerem a jedním z 
nejpřekládanějších duchovních 
textů.  

Terezie je spolu se sv. 
Františkem Xaverským hlavní 
patronkou katolických misií. 
Roku 1997 ji papež Jan Pavel II. 
prohlásil za učitelku církve . V 
dějinách katolické církve se 
dostalo této pocty jen třem ženám 
– ještě sv. Terezii od Ježíše (z Avily) a sv. Kateřině Sienské. I 
mezi muži vlastní tento titul jen třicet svatých – velcí církevní 
otcové a teologové. 

Sv. Terezie je také nejčastěji citovanou ženou v 
Katechismu katolické církve. Když církev začíná mluvit o 
modlitbě, cituje sv. Terezii: "Pro mne je modlitba vzlet srdce, 
je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve 
zkoušce i v radosti."  

P. Petr Šleich OCD, převor kláštera Pražského Jezulátka,Praha 1 

BLAHOŘEČENÍ RODIČŮ SV. TEREZIE Z LISIEUX 
V neděli 19. 10. 2008 byli v 

Lisieux (Francie) blahořečeni 
manželé Louis a Zélie Martinovi , 
rodiče sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
Jejich příklad vyzdvihl před 
modlitbou Anděl Páně papež 
Benedikt XVI. během své 
návštěvy v Pompejích (Itálie). 
Benedikt XVI. zdůraznil v neděli 
ve své promluvě před modlitbou 

Anděl Páně během své návštěvy v Pompejích příklad lásky a 
víry, který i dnes dávají rodiče sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
Termín blahořečení na Světový den misií měl svůj význam, 
protože dcera nově blahoslavených, svatá Terezie z Lisieux, 
byla Piem XI. prohlášena patronkou misií. "Tito nově 
blahoslavení svými modlitbami a evangelním svědectvím 
doprovázeli a sdíleli cestu dcery, kterou Pán povolal, aby se 
mu bezvýhradně zasvětila mezi zdmi Karmelu," řekl papež . 
"Svým příkladným manželským životem hlásali Kristovo 
evangelium," pokračoval. "Žili vroucně svou víru a předávali 
ji v rodině i ve svém okolí." Papež také vyjádřil své přání: "Ať 
je společná modlitba zdrojem radosti a naděje pro všechny 

rodiče a rodiny." Příklad lásky manželů Martinových 
shrnul papež slovy, která napsala jejich dcera: "V srdci 
církve, své matky, budu láskou." 

Kardinál Martins pronesl, že blahoslavení Luis a 
Zélie mohou být vzorem pro dnešní svět, zejména pokud 
jde o manželskou morálku a otevřenost životu. To 
vyžaduje cestu směřující proti současným trendům a 
stálost ve víře. Křesťanská dokonalost zapojuje každého 
do evangelizačního díla církve, jak o tom svědčí příběh 
dcery manželů Martinových.  

Budoucí karmelitka, patronka Francie a učitelka 
církve, Terezie Martinová, se narodila 2. ledna 1873. Její 
matce, Zélii, bylo už 42 let a otec, Louis Martin, byl 
padesátiletý. Zélie Martinová zemřela o čtyři roky 
později. Obecně známou skutečností je význam otcovy 
nemoci pro duchovní zrání „malé Terezky“, málo se ale 
mluví o roli matky. Listy Zélie Martinové jejímu muži, 
které Terezička často cituje v „Deníku duše“, vypovídají 
o velké mateřské lásce k nejmladší dceři. Listy byly 
poprvé zveřejněny v roce 1941. Jsou svědectvím 
hlubokého svazku manželů, záznamem nejen o jejich 
radostech, ale také o bolesti nad smrtí čtyř dětí. V 

posledních listech Zélie 
Martinová popisuje léta 
nemoci, na kterou nakonec 
zemřela. Kromě toho 
popisují drobné události ze 
života normandského 
městečka Lisieux. Právě v 
láskyplném pohledu na ně 

lze vyčíst hluboce křesťanský postoj k bližnímu, tak jak 
byl každý den prožíván v rodině Martinových.  

Beatifikace manželů Martinových proběhla v den 
150. výročí jejich svatby. Beatifikační proces manželů 
Martinových byl zahájen v roce 1957. Dekret o 
heroických křesťanských ctnostech vyhlásil v roce 1994 
Jan Pavel II. Od roku 2003 došlo k několika uzdravením 
na jejich přímluvu, což umožnilo přistoupit k 
blahořečení.        

Převzato z Tiskového střediska ČBK, Irena Sargánková 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Milé děti a mládeži v pátek 15. října od 18:00 

hodin začneme mší svatou kytarovou a poté se 
přesuneme na faru, kde vás čeká bohatý program a 
hlavně setkání se s kamarády a s naším Pánem!      

Těším se! Lucie Pavelková 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve středu 29. září proběhla pastorační rada. 

Poděkování za pomoc úklidu kostela, pomoc při farním 
dnu. Plánování aktivit na další měsíce: 
• Vždy 1. sobota v měsíci adorace v kostele sv. Jakuba 

v Přelouči od 19:00 – 20:00 hod 
• Vždy 3. neděle v měsíci modlitební setkání na faře 

od 17:00 hodin( nyní 17. října) 
• Čtvrtek 14. 10. vikariátní setkání kněží Přelouči – 

mše svatá v 9:30 hod 
• Pátek 15. 10. společenství dětí a mládeže v 18:00 

mše svatá kytarová a poté program na faře 
• Sobota 23. 10. Den Bible ve farnosti – na faře od 

13:00 hod, zakončené mší svatou v 18:00 hod 
• 27. – 30. 10. podzimní tábor dětí na faře 
• Neděle 28. listopadu (1. neděle adventní) - Adventní 

koncert sboru Ad libitum od 17:00 hod v kostele sv. 
Jakuba v Přelouči 
Další setkání středa 3. listopadu. Vaše návrhy 

můžete sdělit jejím členům a panu faráři.  


