
BIBLICKÉ SLOVO NA LISTOPAD 

„Žiji ve víře v Syna Božího,  
který si mě zamiloval a za mě se obětoval.“  

Gal 2,22 

VÍRA JE NADĚJE 
Sestry a bratři, věřící v Krista,  
prožíváme listopad, a modlíme  
se za zemřelé. Sv.Augustin říká: 
„V ěřím, abych chápal, a chápu, 
abych lépe věřil.“  Ti z nás,  
kteří ještě věří v milost odpustků 
je získávají po 8 dní pro duše  
zemřelých. Papež Benedikt, který napsal v roce  
2007 encykliku o křesťanské naději, v ní připomněl i 
africkou otrokyni, která tuto víru a naději nalezla 
v poznání nejlepšího Pána – Ježíše Krista. Každodenně 
ji i my znovu hledejme.       Váš P. Pilka Lubomír 
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Srdečně Vás zveme na 

Adventní koncert 
Neděle 28. listopadu 2010 

Od 17:00 hod 
Kostel sv. Jakuba  

Účinkující: 
Přeloučský chrámový sbor Ad Libitum 

Pod vedením Lucie Pavelkové 
Lucie Stříbrná (flétna); Jiří Košťál (trubka) 

Martin Hadáček (varhany) 

KALENDÁRIUM NA LISTOPAD 
Úterý 9. 11. 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

Pátek 12. 11. 17:15 Vikariátní setkání mládeže 

Neděle 14. 11. 9:30 Sbírka na plošné pojištění 

Neděle 14. 11. 17:00 Modlitební společenství na faře  

Pátek 19. 11.  18:00 Společenství dětí a mládeže na faře 

Sobota 20. 11.  18:00 Pomazání nemocných při mši svaté 

Neděle 21. 11.  9:30 Slavnost Krista krále 

Úterý 23. 11.  18:00  
Sv. Kliment – hlavní patron 
královehradecké diecéze 

Neděle 28. 11. 
9:30 
17:00 

1. neděle adventní 
Adventní koncert 

BOHOSLUŽBY NA LISTOPAD 

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

!!! Sobota 27. 11. mše svatá od 18:30 !!!  
(18:00 hod žehnání adventního stromu na náměstí) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 7.,14., 21.11.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 4. 12. 
Neděle 28. 11. 

16:00 
11:00 

Mše svatá 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 14. 11. 11:00 Svatomartinská Pouť 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 11.  11:00 Mše svatá  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 28. 11.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  13.11.,11. 12.16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota  20.11. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 7.11., 5. 12. 11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ 

Milí farníci, na neděli 14. listopadu připadá sbírka na 
plošné pojištění farností naší diecéze. Plošné pojištění 
majetku farností je sjednáno s pojišťovnou Generali. 
Celková částka na rok je 1.655.544,- Kč. V roce probíhají 
dvě sbírky na pojištění (v březnu a listopadu). Při první 
z nich bylo vybráno 874.725,- Kč. Děkujeme za vaši 
štědrost! 

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
Milí věřící, děti, mládeži, rodiče! Přijďte si na faru vyrobit 

adventní věnec. V sobotu 27. 11.  od 9:30 hodin. S sebou si 
přineste ozdůbky, svíčky + hřebíky či kalíšky na svíčky, 
korpus na věnec, stužky a jiné…    Těším se! Lucie 

KOSTEL SV. VAVŘINCE V SELMICÍCH 
Sobota 27. 11. v 15:00 mše svatá s nedělní platností  

+ žehnání adventních věnců 



SVATÁ JOSEFINA BAKHITA 
 „Drahý Pane, kéž bych mohla odletět do Afriky a 

nahlas celému svému lidu hlásat, kolik dobra jsi mi 
prokázal! Jak mnoho duší by slyšelo můj hlas a obrátilo by 
se k Tobě!“  

Život této světice ukazuje, že súdánská oblast Darfúr 
byla trpící zemí již v 19. století. Někdy kolem roku 1876 
zde otrokáři zajali asi sedmiletou dívenku a pojmenovali ji 
Bakhita (to znamená „mající štěstí“). Být otrokem ovšem 
žádné štěstí není a nebylo. Ač bylo ve většině zemí 
otrokářství zakázáno, zde kvetlo. Dívku nejprve koupil 
arabský náčelník, jehož syn ji však zbil do bezvědomí a 
měsíc trvalo, než se uzdravila. Pak byla opět prodána, 
tentokrát tureckému generálovi, aby posluhovala jeho matce 
a manželce. Ty jednaly s otroky velice krutě, za sebemenší 
provinění je nemilosrdně zbily biči, které nosily neustále u 
sebe. Ještě horší však bylo, když se objevila nová móda – 
tetování otroků. To probíhalo tak, že se do kůže dělaly 
hluboké zářezy žiletkou a rány se potíraly solí, aby zůstaly 
otevřené. Bakhita měla 114 zářezů a odnesli ji v bezvědomí. 

Zhruba po sedmi letech Bakhitu vykoupil italský 
vicekonzul v Chartúmu. Tehdy se Bakhita poprvé setkala 
s laskavým jednáním. Dostala své první šaty a naučila se 
evropským způsobům. Vicekonzul jí pak zařídil v Itálii 
místo chůvy, starala se o dceru jeho přítele v katolické 
internátní škole, vedené vincentkami. Zde se Bakhita 
seznámila s vírou a požádala o křest. Matka její chovanky se 
však tehdy rozhodla vzít svou dceru za sebou do Afriky a 
odmítala Bakhitě vyhovět, aby mohla zůstat u sester. 
Zřejmě ji stále považovala za majetek a snažila se ji 
prosbami, domluvami i vyhrožováním přinutit k opuštění 
kláštera. Když neuspěla, obrátila se na benátského 
kardinála. Ten jí ale po poradě s královským prokurátorem 
odpověděl, že otroctví je v Itálii zakázáno a Bakhita se jako 
svobodný člověk může rozhodnout sama. Tak zůstala mladá 
žena v Benátkách. V lednu 1890 ji kardinál sám pokřtil i 
biřmoval. Přijala jména Josefina Markéta. O tři roky později 
vstoupila do noviciátu ke kanosiánkám. V roce 1902 byla 
poslána do řeholního domu ve Schiu, kde sestry vedly 
školu. Zde pracovala na různých místech, vždy ale s péčí a 
láskou. Naposledy pomáhala jako vrátná. Žáci na ni byli 
velice pyšní, protože žádná jiná škola v Itálii neměla 
africkou vrátnou, a nazývali ji „malá hnědá sestra“. 

Na sklonku života přišla poslední zkouška – těžká 
nemoc. Také v těchto chvílích vydávala svědectví víry a 
křesťanské naděje. Na otázku, jak se jí daří, odpovídala: 
„Jak chce Pán“. V agónii, která chorobu provázela, se znovu 
vracela do doby otroctví žádajíce ošetřující sestru: „Povol 
mi řetězy, jsou těžké!“ Bakhita zemřela v pověsti svatosti 
dne 8. února 1947 a 1.10. 2000 byla kanonizována.  

V únoru 1993 byl Jan Pavel II na desáté apoštolské 
cestě do Afriky. Zastavil se v Chartúmu, kam byly právě 

přeneseny ostatky Josefiny Bakhity. Papež tehdy při 
kázání řekl: „Raduj se, celá Afriko! Bakhita se ti 
vrátila; dcera Súdánu, prodaná do otroctví jako kousek 
zboží, a přece stále svobodná; svobodná svobodou 
svatých.“ . 

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ 

VÁNOČNÍ POHLEDY PRO MISIE 

V spolupráci se ZŠ Kladenská, kde žáci malují 
vánoční pohledy, budeme tyto jejich dílka prodávat 
za dobrovolný příspěvek pro Papežské misijní dílo 
dětí a to v sobotu 27. 11. 2010 při rozsvícení 
vánočního stromu na Masarykově náměstí v 
Přelouči. 

PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT NA ČT 1 
Určitě se podívejte na první adventní koncert 

28. 11. v podvečerních hodinách na ČT 1. Výtěžek 
tohoto koncertu je určený na nákup vybavení 
půjčovny pro domácí hospicovou péči v naší diecézi 
a budeme ji moci využívat i my v Přelouči. Určitě 
tam zazní hodně zajímavých informací i skvělá 
hudba.       Zdenka Kumstýřová  

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 

Ve středu 3. listopadu proběhla pastorační rada. 
Poděkování za uskutečněné akce: modlitební 
setkání; Den Bible; pomoc při Vikariátním setkání 
kněží; misijní neděle; podzimní tábor dětí a 
mládeže na faře. Plánování aktivit na další měsíce: 
• Vždy 1. sobota v měsíci adorace v kostele sv. 

Jakuba v Přelouči v zimním období od 19:00 – 
19:30 hod 

• Pátek 12. 11. Vikariátní setkání mládeže od 
17:15 na faře – Jak číst Písmo svaté 

• Pátek 19. 11. společenství dětí a mládeže v 18:00 
mše svatá kytarová a poté program na faře 

• Sobota 20. 11. svátost pomazání nemocných 
• Neděle 21. 11. modlitební společenství na faře 

v 17:00 hodin 
• Sobota 27. 11. výroba adventních věnců 
• Neděle 28. 11. (1. neděle adventní) - Adventní 

koncert sboru Ad Libitum od 17:00 hod  
• Neděle 5. 12. Sv. Mikuláš na faře od 15:00 hodin 
• Sobota 11. 12. adventní duchovní obnova 

farnosti na faře v Přelouči od 10:00 hodin  
• Roráty v adventu – úterý a čtvrtek v 6:15 hodin 

(sledovat ohlášky v kostele) 
• Neděle 5., 12. a 19. 12. – adventní příprava na 

faře od 17:00 hodin (rozjímání nad Písmem 
z příslušné adventní neděle) – jste srdečně zváni 

• 1.1. Vánoční divadlo dětí a mládeže 
Další setkání pastorační rady je ve středu 1. 

prosince na faře. Vaše návrhy můžete sdělit  
členům rady a panu faráři Lubomíru Pilkovi. 

Zapsala: Lucie Pavelková  

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Milé děti a mládeži v pátek 19. listopadu od 18:00 

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


