
BIBLICKÉ SLOVO NA PRÁZDNINY 

Ježíš jim řekl: „Pojďte sami stranou na pusté 
místo a trochu si odpočiňte!“ Marek 6, 3;1 

Prázdninové přání 
Milí farníci a farnice! Chci vám 

popřát příjemný odpočinek od vašich 
zaběhnutých cest, abyste nalezli cesty 
nové. Odpočinek od stejných lidí, 
abyste potkali nové, nebo třeba si našli 
více času na ty, kteří s vámi bydlí. Přeji 
Vám, abyste na vašich cestách Boha 
potkali, s Ním zůstávali a odpočívali.   

P. Lubomír Pilka 
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Srdečně vás zveme na slavnostní 

POUŤ KE SV. JAKUBOVI Neděle 26. července 2009 
11:00 mše svatá - kostel sv. Jakuba - Přelouč 

Následuje program na farním dvoře: 
12:00 – 14:00 oběd;  

14:00 promítání o Řecku  na faře 
15:00 fotbal, zpěv s harmonikou, riskuj 

18:00 MALÝ PRINC 
(ochotnické divadlo Šumafuk z Prahy) 

KALENDÁRIUM NA ČERVENEC A SRPEN 
7. 7. a 11. 8. 15:00 Domov důchodců 

11. 7.  sobota 18:00 
Svátek sv. Benedikta  
    patrona Evropy  

25. 7. sobota 18:00 
Svátek sv. Jakuba staršího 
    apoštola 

! 26. 7. neděle ! 
11:00 
Mše 
svatá 

Svatojakubský den – poté oběd 
    program na faře a farním dvoře 

6. 8. čtvrtek 18:00 Svátek Proměnění Páně 

15. 8. sobota 18:00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

15. 8. sobota  9:00 Diecézní pouť v Králíkách 

6. 9. neděle 9:30 
FARNÍ DEN - spolu celý den 
    program (viz plakátky) 

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 12. a 19. 7.,  
2., 9., 16., 23. 8.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  4. 7. a 1. 8. 
Neděle ! 26. 7. ! 

30. 8. 

16:00 
9:30 
11:00 

Mše svatá  
!Výjime čně! 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 7. a 9. 8. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 7. a 16. 8. 11:00 Mše svatá  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 26.7. a 30. 8.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  až !25. 7.!  
8. 8. 

16:00 
16:00 

Poutní mše svatá 
Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 18. 7. a 15. 8..16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 19.7.  
2. 8. 

14:00 
11:00 

Poutní mše svatá  
Mše svatá 

 

Kněžské a jáhenské svěcení 
Dne 27. června 2009 byli v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové biskupem Dominikem vysvěceni na kněze 
tři jáhni: Mgr. Pavel Jäger, Milan Romportl a Bc.Th. 
Prokop Tobek a dva kandidáti na trvalé jáhny: Mgr. Leoš 
Halbrštát a Mgr. Karel Trávníček. V neděli 28.6.2009 
vysvětil biskup Josef Kajnek v Mlázovicích na trvalého 
jáhna Miloše Poura. V sobotu 29. srpna 2009 v 10:30 
v Želivě, opatském kostele P. Marie, přijmou kněžské 
svěcení z rukou otce Dominika dva jáhni, premonstráti fr. 
Gottschalk Karol Lovaš a fr. Tadeáš Robert Spišák.  

Diecézní pouť 
Biskupství královehradecké Vás srdečně zve na Diecézní 
pouť 15. srpna 2009 na Hoře Matky Boží u Králík . 
Program začíná v 9:00 ranní modlitbou a pokračuje mši 
svatou, přednáškami a katechezí se závěrečným 
požehnáním. Speciální nabídka pro mládež – pěší putování 
ve dnech 10. - 14. 8. 2009. Informace na www.diecezehk.cz  

Farní pouť za Svatým otcem 
Srdečně Vás zveme na farní pouť za Svatým otcem 

Benediktem XVI. do Staré Boleslavi v pondělí 28. září 2009 
Přihlašte se na faře Lucii Pavelkové tel. číslo: 732 500 118. 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Sobota 11.7. v 15:00 mše svatá s nedělní platností 

Neděle 9.8. v 15.00 Svatovavřinecká Pouť 
  



Božská ctnost - Naděje 
Naděje je pevná důvěra v Boží milosrdenství a moc, 

se kterými nejenom naplní své sliby vůči těm, kdo ho 
milují, ale chrání je ve všech zkouškách a protivenstvích 
života. Naděje je samozřejmým důsledkem víry. Mohlo 
by se zdát, že kdo věří, má naději samo sebou. Tak 
jednoduché to ovšem není. Víme, že o víru se zápasí a 
jedním z tvarů toho zápasu je úsilí o naději. V tvrdých 
životních situacích, kdy vše mluví proti dobrému konci, 
vše vypadá bezvýchodně, je víra těžce zkoušena. Často 
přichází myšlenka Je vůbec Bůh? Může se na to dívat? 
Proč mne opustil? Většinou je od nás v takových chvílích 
žádán odvážný čin – předat opravdu všechno, sebe celého 
do Boží vůle. Mnoho z nás jistě 
důvěřuje v Boha, ale zároveň má svou 
jasnou představu, jak mají věci 
dopadnout. Doufat v takto námi chtěný 
a předpokládaný konec je jen lidské 
očekávání. Naděje však je přesvědčení, 
že vše dobře skočí, i kdyby se naše 
očekávání nenaplnila a podle našeho 
soudu by všechno skončilo špatně. 
Naděje nastupuje tam, kde se všechna očekávání hroutí a 
přichází k nám zkáza nebo nezvladatelná síla zla. 
Obsahem křesťanské naděje není také žádné popsatelné 
blaho, natož vysněný život plný příjemností.  

Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do 
lidského srdce nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kdo 
ho milují. 1 Kor 2, 9 

Pozorujeme-li současnou společnost, která odmítá 
Boha, nemá víru, vidíme, jak se to projevuje děsnými 
úkazy: narůstání sebevražd, množství dětských 
sebevražd, názory, že život ne dost příjemný je možno 
zkrátit euthanasií, zoufalství všeho druhu. Vidíme obavy 
z budoucnosti, které lidi vedou k vášnivému přilnutí 
k okamžiku a hromadění přechodného dobra a požitků. 
Ztráta naděje se ve dvojí formě prosazuje i v nedůvěře 
v budoucnost a ochotě či odvaze mít děti. Na jedné straně 
stojí ti, kteří si jednoduše nebudou komplikovat život, a 
na druhé straně ti, kdo poctivě přiznávají, že rodičovství 
je nad jejich síly. Bez naděje v pomoc Boží nemohou 
dojít k jinému závěru. 

V této nebezpečné situaci se nacházíme a jsme 
strhování jejím proudem. I sami o naději těžce zápasíme. 
Přitom se právě od nás očekává, že ji lidem přineseme. 
Musíme proto být jejími nositeli. Na prvém místě tu stojí 
naše odvaha a ochota mít děti a starat se o ně pečlivě a 
obětavě. Na druhém místě je otevřenost vůči druhým. 
Sami musíme být důvěryhodní a přes všechny bolestné 
zkušenosti musíme lidem důvěřovat. Hleďme proto od 
nich očekávat dobro a nevyhlížet 
jejich chyby. Nebuďme lhostejní, ale 
zajímejme se o ty, kdo upadají, nebo 
mhou upadat do beznaděje a 
zoufalství – nemocní, staří a opuštění 
jsou všude kolem nás. Hlavně však 
sami mějme naději, důvěřujme 
v Boží pomoc. Pamatujme přitom 
vždy, že přichází tehdy, kdy jsou 
lidské síly a prostředky vyčerpány. 
Opovážlivé spoléhání bez vlastního 
přičinění je nejen hloupé a drzé, ale 
také marné. Mějme naději 
v nekonečnou, vše převyšující moc a 
štědrost Boží, neustrňme v konečném 
rozměru lidského očekávání. 

Dávejme pozor, abychom veliký počet příjemností a 
nahromadění úspěchů, majetku či poct nevyměnili za 
nekonečnou radost. Ta není jen budoucí, ale je i přítomná a 
všimněte si, jak je jí málo. Snažme se pochopit Boží vůli a 
nepodstrkujme mu svou, abychom opravdu stáli za tím, co 
říkáme svému Otci v nebesích: „buď vůle Tvá, jako v nebi tak 
i na zemi.“ Mat 6, 10 

Prosba o naději  
Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, Bože, děkujeme Ti, že se naplnilo 
očekávání spravedlivých Starého zákona. Přišel jsi mezi nás a víš, 
v kolik a nejistotách a obavách žijeme. Jak těžce zápasíme o důvěru 
v budoucnost. Prosíme, vrať nám naději, abychom důvěřovali v Tvá 
zaslíbení a s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti, ze které 
k nám přicházíš, abys obnovil Boží království. Dej nám vytrvalost 

v nesnázích a podepři nás, když klesáme na 
mysli. Pošli nám dary svého svatého Ducha, 
abychom neztráceli důvěru v dobro a v lidi kolem 
nás, i když budeme často zklamáváni. Víme, že 
předmětem naší naděje je budoucí život u Boha, 
ale dopřej nám, prosíme, potřebnou míru 
pozemské radosti, abychom nepodlehli pocitu 
bezútěšnosti nebo nesmyslnosti života a neztratili 
víru v Tvé vítězství nad veškerým zlem. Neboť Ty 
žiješ a kraluješ na věky věků.  Amen.  

Výzva farníkům – farníci dětem. 
Milí farníci, jistě víte, že dlouhé roky se někteří z nás snaží 
oslovit děti a mládež z naší farnosti včetně dětí tzv. za zdí 
fary. Ideálním způsobem je společná akce obou skupin, 
přičemž jednoznačně nejlepší pro předávání víry i Božího 
slova jsou farní dětské tábory během prázdnin, na které se 
vzpomíná léta a i v dospělosti jsou často zdrojem pozitivních 
a posilujících vzpomínek dětí již dávno odrostlých. 
Konečně i v naší přeloučské farnosti se podařilo díky naší 
pastorační asistentce Lucce založit již téměř tradici a koncem 
prázdnin děti z naší farnosti, které do kostela chodí, ale i 
jejich kamarádi a děcka kostel ne tak často navštěvující, 
vyrážejí pravidelně na cca týdenní pobyt na opuštěné fary. 
Program je vždy velmi pestrý a bohatý, ale co je hlavní, jeho 
hlavní osou je právě předávání zkušeností víry a Božího slova 
těmi, kteří to umějí a mají k tomu patřičné zkušenosti a také 
vzdělání. Která farnost v Čechách může s hrdostí říct: Ano, 
my každé prázdniny pořádáme otevřený farní dětský 
tábor. Co více si my farníci v Přelouči a okolí můžeme přát, 
než to, že máme děti a mládež, které na takovéto akce jezdí 
rády a je jich dost. Tak máme alespoň viditelnou naději, že 
jednou kostel sv. Jakuba nezůstane při bohoslužbách prázdný.  
Proto jsme se na pastorační radě farnosti dohodli, že přeci 
nebude nutné přispět na provoz tohoto tábora z peněz na 
běžný provoz farnosti, kterých není nikdy nazbyt a tak tato 
částka nebude moci být dostatečná. Přeci aby se tábora mohlo 
zúčastnit každé děcko, které bude opravdu chtít, nehledě na 
finanční možnosti jeho rodiny (a někdy bohužel i spíše jen 

její části), nebude snad problém, 
abychom tento již 4. ročník tábora 
podpořili vlastní sbírkou my farníci! 
My, kteří se za úspěch této záslužné 
akce nejenom budeme modlit, ale 
též ji dle svých finančních 
možností jistě podpoříme! Sv. 
Pavel to přece říká jasně: Víra bez 
skutků je mrtvá! Sledujme tedy 
ohlášky v kostele a přispějme do 
sbírky na NÁŠ FARNÍ DĚTSKÝ 
TÁBOR . A za Lucku a všechny její 
pomocníky se modleme, ať se tábor 
vydaří i letos tak, jak v minulých 
letech. Za pastorační radu i jménem 
svým Vám děkuji.      Mirek Kumstýř 

Milí Farníci! 
Srdečně vás zveme na neděli 6. září 2009 

FARNÍ DEN 
9:30 mše svatá v kostele sv. Jakuba 
Následuje bohatý program zakončený 

divadlo jednoho herce: 
JAK NÁS ĎÁBEL STÁLE POKOUŠÍ 

Pořad vypsaný z knihy C. S. Lewise:  
Rady zkušeného ďábla 

Od 18:00 hodin. 

Účinkuje: MIROSLAV GABRIEL ČÁSTEK 

Překlad: Pavel Vachek; Hudbu vybral: 
Martin Dohnal 


