
BIBLICKÉ SLOVO NA PRÁZDNINY 
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 

břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11:28 
 

SEDM LET V PŘELOUČI 
Milí farníci, 1.srpna uplyne sedm let od mého příchodu 

do Přelouče. Za tu dobu jsem se zde mnoho věcí naučil a 
potkal dobré lidi. Jsem za to vděčný Bohu i Vám. Společně  
chceme kráčet cestou života a usilovat o to, abychom jej 
prožívali naplno. Téma Přeloučské poutě Navštívení Panny 
Marie nám představuje radostné a duchovní setkání obou 
žen. Začali prázdniny a chci Vám popřát hlavně ochranu na 
cestách a pěkné zážitky. Ať společné setkávání s lidmi ve 
vás zanechá něco dobrého. Nezapomínejme na to, že jsme 
nositelé Radostné zvěsti o Boží lásce k člověku skrze 
Kristovo poselství. Děkuji za vaši přízeň a podporu. 

         Váš o sedm let starší    P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ČERVENEC A SRPEN 

5. 7. úterý 18:00 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

5. 7. úterý 
16. 8. úterý 

15:00 Domov důchodců – mše svatá 

6. 7.  středa 15:00 
Zdechovice – mše svatá 
v přírodě (Obří postele) sraz ve 
14:00 u Zdechovické hospody  

24. 7. neděle 9:30 Svatojakubská pouť 

3. – 11. 8.   Farní dětský tábor - Chotěborky 

15. 8. pondělí 18:00 
Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie (kostel sv. Jakub) 

4. 9. neděle  11:00 Farní den – Slavnostní mše svatá 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  
5. 7. úterý 

 Neděle 10., 17., 
24.7.; 7., 14., 21. 8.  

8:00 
Slavnost Cyrila a Metoděje 

Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 6. 8. 
Neděle 31. 7., 28. 8. 

16:00
11:00 

Mše svatá 
 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 10. 7., 14. 8.. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 24. 7., 21. 8. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 31. 7., 28. 8.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  9. 7., 13..8. 
 Sobota 23.7. 

16:00 
Mše svatá   

Poutní mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 16. 7., 20. 8. 16:00 Mše svatá  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle  17.7;  7.8. 
Neděle 4.9. 

11:00 
9:30  

Poutní mše svatá 
Mše svatá 

 

 

Srdečně Vás zveme 

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ  
Neděle 24. července 2011 

9:30 mše svatá v kostele sv. Jakuba 

14:00 Svatý Jakub v obrazech 
(Přivítání a přednáška na faře) 

Přednášející: 
KAZATEL ČCE, J. HYNEK SCHUSTER 

15:00 zábava na farním dvoře (fotbal, stolní 
hry, společenství), grilované klobásy 
18:00 Svatojakubský koncert  

barokní varhaní hudby 
Hraje: 

MGA. KAREL HINER 
Skladby od autorů: 

John Stanley, Jan Podbielski, Hans Leo Hassler a další… 
varhaní improvizace 

Zazní čtení z listu sv. apoštola Jakuba v podání  
MGR. ROMANY HINEROVÉ 

Vstupné dobrovolné 

Poté posezení na farním dvoře s hudbou 
Přibližný konec 21:00 hodin 

Příspěvek na občerstvení dobrovolný 
---------------------------------------------------------- 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE 30.7.A 27.8. V 15:00 
POUTNÍ MŠE SVATÁ - NEDĚLE 14. 8. V 15:00 



MOTTO:"UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE" 
(Jan 2, 5) 

Pozvání k účasti na programu letošní 22. katolické 
charismatické konference v Brně přijali: P. Raniero 
Cantalamessa, známý exercitátor i autor několika knih 
z komunity Blahoslavenství, P. Vojtěch Kodet, P. 
Aleš Opatrný, P. Marek O. Vácha, Katka 
Lachmanová, Karel Řežábek, Viola a Augustin 
Svobodovi, P. Petr Karas, Josef Zeman, P. Pavel 
Semela, MUDr. Marie Svatošová, Václav Hron a 
další. 

POUŤ RODIN A NEMOCNÝCH – JABLONNÉ 
V sobotu 16. července 2011 se koná Pouť rodin a 

nemocných z Královéhradecké diecéze ke svaté 
Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Hlavním 
celebrantem a kazatelem je J. Ex. Mons. Jan Vokál, 
sídelní biskup královehradecký. Program začíná 
v 10:00 hodin společnou modlitbou a možností 
svátosti smíření; 10:30 příprava a výklad významu 
svátosti nemocných; 11:00 pontifikální mše svatá, při 
které biskup Jan Vokál bude udělovat svátost 
nemocných. Při promluvě a udělování svátosti 
nemocných je připraven program pro děti. Poté bude 
následovat přestávka a svátostné požehnání a 
pobožnost u hrobu sv. Zdislavy. 

Pro poutníky je vypraven autobus po trase 
Moravská Třebová – Koclířov – Litomyšl – Vysoké 
Mýto – Holice. Kontakt: 731 646 800 nebo 
731 598 752. Další trasa: Hradec Králové – Jaroměř 
– Jičín. Kontakt: Helena Ryklová tel. 723 262 381. 

PŘÍBĚH NA PRÁZDNINY - OHEŇ 
Šest lidí se za mrazivé noci nešťastnou náhodou 

ocitlo na opuštěném ostrově. Každý měl v ruce kus 
dřeva, s nímž připlaval na břeh. Jiné dřevo na ostrově 
ztraceném v Severním moři nebylo. 

Choulili se kolem skomírajícího oheň. Chladnul 
čím dál nesnesitelnější. 

Jedním z těchto lidí byla žena. Když záblesk 
plamene osvítil tvář jednoho muže, uviděla, že má 
tmavou pleť. Stiskla svůj kus dřeva pevněji. Přece ho 
nespotřebuje na zahřátí nějakého povaleče. 

Vedle se choulil muž, který zjistil, že jeho soused 
je z opoziční strany. Za nic na světě nebude svým 
krásným kusem dřeva zahřívat politického protivníka. 

Třetí člověk měl na sobě jen chatrné oblečení; 
zachumlal se do své ošuntělé bundy ještě hlouběji. 
Ten vedle je určitě bohatý. Proč by měl spotřebovat 
svou větev kvůli zbohatlíkovi, co nepracuje? 

Bohatý člověk seděl a uvažoval o všem svém 
majetku, o dvou vilách, čtyřech autech a tučném  

 
bankovním kontu. Baterie mobilního telefonu se 
vybila, a tak si za každou cenu musel svůj kus dřeva 
uchovat. Kvůli těm lenochům a špinavcům ho přece 
nespotřebuje! 

V přistěhovalcově snědé tváři byl v slábnoucím 
světle dohasínajícího ohně vidět pomstychtivý výraz. 
Svůj kus dřeva svíral pevně. Dobře věděl, že jím 
všichni ti bílí kolem pohrdají. Své dřevo jim na oheň 
nikdy nepřiloží. Nadešel okamžik pomsty. 

Posledním členem sklíčené skupinky byl 
podezřívavý lakomec. Nikdy neudělal jedinou věc, ze 
které by něco neměl. Jeho nejoblíbenějším heslem 
bylo: Dát jen tomu, kdo dá. „Za ten kus dřeva mi 
musejí důkladně zaplatit,“ řekl si. 

A tak je také našli: zmrzlé, každého s jeho kusem 
dřeva v ruce. 

Nezmrzli kvůli venkovnímu chladu, ale kvůli 
chladu, který měli ve svém nitru. 

Možná i ve tvé rodině nebo společenství, prostě 
před tebou, je skomírající oheň. Určitě máš v rukou 
svůj kus dřeva. Co s ním uděláš? 

Srdečně vás zveme 

FARNÍ DEN 
Neděle 4. září 2011 

11:00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba 
Po mši svaté následuje společný oběd na 

faře ve 13:00 hodin 
14:00 – 16:00 společenství u kávy, volný 
program (fotbal, společenské stolní hry) 

16:00 grilování masa a posezení s hudbou 

18:00 koncert křesťanské hudby 
Přibližný konec v 20:00 hodin 

Příspěvek na občerstvení dobrovolný (cca 50.- na osobu) 

 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve středu 29. června proběhla pastorační rada. Upřímné 

poděkování za pomoc při Slavnostech Seslání Ducha 
svatého; Těla a Krve Páně; a pomoc při organizaci závěru 
školního roku! 
• Předmětem jednání byla organizace Svatojakubské pouti; 

a plánování aktivit na měsíc září: neděle 4. září Farní den 
(viz program); sobota 24. září Biblický den ve farnosti, 
kdy k nám opět přijede Katolické biblické dílo.  

• Další body pastorační rady jsou akce, které budeme 
v měsících prázdnin realizovat  

   Podrobný zápis z pastorační rady je k nahlédnutí na faře 
v úředních hodinách nebo po domluvené schůzce. Další 
setkání pastorační rady je ve středu 1. 9. na faře. Vaše 
návrhy můžete sdělit  členům rady a panu faráři. 


