
BIBLICKÉ SLOVO NA ZÁŘÍ 
Kdo je v Kristu, je nové stvoření.  

Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!  2 Kor. 5,17 

SJEDNOCENÍ V BOHU 
Požehnané+Září, milí farníci. Začíná škola a naším dětem 
přejeme úspěch ve studiu a pomoc Ducha Svatého. Počátek 
naší cesty víry nastal křtem, staré pominulo a nové nastalo. 
I kdyby byly vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, i 
kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé, jako vlna. (Iz 
1,18). Vstupujeme do nového školního roku, a  předpoklá–
dáme, že to bude opět náročnější. Proto vytrvale prosme 
jeden za druhého. My, věřící, i když mnohdy nejsme rodina 
pokrevní, jsme rodinou pro Kristovu prolitou krev. Modlím 
se za všechny, za vaši hlubokou oddanost ke Kristu, Panně 
Marii a vzájemnou jednotu v rodinách.  P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ZÁŘÍ 
6. 9. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

8. 9. čtvrtek 8:00 Svátek Narození Panny Marie 

9. 9. pátek 19:00 
Dar jazyků – přednáška a 
společenství na faře  

14. 9. středa 18:00 Svátek Povýšení svatého kříže 

16. 9. pátek  18:00 
Mše svatá kytarová a společenství 
dětí a mládeže na faře 

18. 9. neděle  
Sbírka na církevní školství – 
všechny nedělní mše svaté 

21. 9. středa  18:00 
Svátek sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty 

28. 9. středa 18:00 Slavnost Svatého Václava 

29. 9. čtvrtek 8:00 
Svátek sv. archandělů 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 4., 11.,18. 9.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 3. 9. 
Neděle 25. 9. 

16:00
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 11. 9. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 9. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 25. 9.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  10. 9. 16:00 Mše svatá   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 17. 9. 16:00 Mše svatá  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 4.9. 
Neděle 2. 10. 

9:30  
11:00 

Výjimečně  
Mše svatá 

 

SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 
Na neděli 18. září je vyhlášena Sbírka na církevní 

školství. V naší diecézi máme celkem 7 školských zařízení, 
jejichž zřizovatelem je Biskupství nebo řeholní řády. 
V uplynulém školním roce je navštěvovalo více než 1300 
žáků. Podporu církevnímu školství můžete vyjádřit 
finančním příspěvkem, ale i propagací těchto škol ve svém 
okolí a v neposlední řadě modlitbou, aby se církevním 
školám dařilo naplňovat jejich poslání ve společnosti. 

S upřímným poděkováním P. Karel Moravec, 
biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství, a Mons. 
Jan Vokál, biskup královehradecký. 

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 24. září 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! Pastorační rada. 
---------------------------------------------------------- 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ 24. 9. V 15:00 
 



NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
V tomto školním 

roce se opět bude 
vyučovat náboženství 
na faře v Přelouči. 

Prosím rodiče, děti a mládež, aby si vyzvedli přihlášku v 
kostele na stolku s novinami. Ve středu 14. září v 16:00 
hodin se sejdeme na faře a společně domluvíme čas našich 
setkání. Přihlášky sebou! Kdo se nemůže dostavit, osobně 
se domluvte se mnou.    Na setkání se těší Lucie Pavelková 

SPOLEČNÝ ZÁJEZD NA ROCKOVOU OPERU  
JESUS CHRIST SUPERSTAR 

Milí farníci! Hudební divadlo Karlín, u příležitosti 1. 
výročí uvedení nejnovější verze rockové opery Jesus 
Christ Superstar, nabízí speciální nabídku pro farnosti - 
možnost zvýhodněných vstupenek. Sleva na každou 
vstupenku je 40%. Na představení bychom se vydali 
společně v neděli 9. října vlakem v 13:09; začátek je 
v 15:00 hodin. Cena vstupenky po slevě je 414,- Kč (před 
slevou 690,-) – rezervace na přízemí v 7. a 8. řadě. 
Zájemci se hlaste u Lucie Pavelkové osobně nebo na tel. 
732 500 118 a to do 15. září. Peníze se vybírají hned při 
zapsání. (Po 15. září se také lze přihlásit, ale lístky již 
budou v jiné části divadla.)    Pastorační rada 

ZASTAVENÍ NAD PRÁZDNINAMI 
Prázdniny utekly jako voda. Začaly poutí na Svatém 

Poli k Panně Marii a skončily příletem poutníků ze 
Španělska. Vprostřed prázdnin 
se uskutečnil již 6. farní výlet 
pro děti a mládež tentokrát 
v Chotěborkách u Jaroměře. 
Starou faru, která je již dlouhou 
dobu neobydlená knězem, 
obsadilo 12 dětí – spíše již 
mládežníků – a 5 dospělých 
doprovázenými naším 
duchovním správcem. Společně 
jsme se sešli, abychom zažili 
Superživot s Kristem -  takový 
byl název letošního tábora. 
Mládežníci se rozdělili do tří oddílů s názvy: VIP – Velice 
inteligentní puberťáci, Červenobílá mikrovlnka a  Krysáci. 
Ve společenství věřících společně chválit našeho Pána, 
hovořit s druhými, spolupracovat při hře i při jiných 
aktivitách – tak bychom mohli popsat naše setkání ve 
dnech 3. – 11. srpna.  

Každý den jsme byli provázeni mší svatou, slovíčkem 
a tématem dne. Středobodem našeho tábora bylo setkání 
Samařské ženy s Kristem u Jákobovy studny. Kristus se 
zajímá o samařskou ženu a nabízí ji Vodu živou a ona, 
díky Jeho slovu a zájmu, poznává, že ten muž, který je  

před ní, je sám Mesiáš a běží vše oznámit vesničanům: 
„Našla jsem Mesiáše!“ A to přeji i našim dětem a mládeži, 
ale i vám milí farníci, abychom mohli říci: „Našel, našla 
jsem Krista! On je tou vodou živou v mém životě!“ Studna 
(zavěšena v kostele na dveřích sakristie), kterou mládež 
vyrobila na táboře, vám může neustále připomínat,že 

nemáme zapomínat čerpat. 
S přáním Božího požehnání 

Lucie Pavelková. 

SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY  
A POUŤ 2011 

Ve středu 28. září od 15:00 
hodin proběhnou v Hradci 
Králové Svatováclavské 
oslavy v rámci Dne české 
státnosti. V programu je již 
tradiční přehlídka koní, kočárů a 
dobových kostýmů, žehnání 

koní a také jarmark na Velkém náměstí. V 18:00 hodin 
hradečtí zvoníci rozezní zvony na Bílé věži a katedrále 
Ducha svatého. Poté, v 18:30, se bude konat slavnostní 
pontifikální bohoslužba celebrovaná královehradeckým 
biskupem Mons. Janem Vokálem.  

V témže dnu se koná Svatováclavská pouť ve Staré 
Boleslavi. V 10:00 hodin bude sloužena Slavnostní mše 
svatá, kde hlavním celebrantem je Mons. Dominik Duka 
OP, arcibiskup pražský. Podrobný program celé poutě je 
vyvěšen pod věží kostela sv. Jakuba v Přelouči. 

PROMÍTÁNÍ FOTEK ZE  
SVĚTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE V MADRIDU 
Srdečně vás zveme na promítání fotek z naší poutě do 

Španělska, kde jsme se účastnili Celosvětového setkání 
mládeže se svatým otcem Benediktem XVI. setkáme se 
v neděli 2. října na faře v 17:00 hodin. Promítneme fotky 
z před-programu v Tarragoně a z hlavního programu 
v Madridu. 

Na setkání s vámi se těší poutníci Martina, Eva, Pavel, 
Martin a Lucie. 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve čtvrtek 1. září proběhla pastorační rada. Upřímné 

poděkování za pomoc při Mariánské pouti, Svatojakubském 
dnu, Farním táboře dětí a mládeže! 
• Předmětem jednání byla organizace Farního dne, na který 

jste všichni srdečně zváni; a plánování aktivit na měsíc 
září: Pátek 9. 9. přednáška o Daru Jazyků; Pátek 16. 9. 
společenství dětí a mládeže na faře; Sobota 24. září 
Biblický den ve farnosti, kdy k nám opět přijede 
Katolické biblické dílo (ve Čtvrtek 22. 9. proběhne po 
ranní mši svaté, cca v 9:00 hod, úklid fary. Prosíme, kdo 
můžete, přijďte pomoc. Děkujeme.) 

• V měsíci říjnu proběhnou nové volby do pastorační rady. 
Příští farní list jim bude věnován.  

• Další body pastorační rady jsou akce zaznamenané 
v kalendáriu na přední straně. 

   Podrobný zápis z pastorační rady je k nahlédnutí na faře 
v úředních hodinách nebo po domluvené schůzce. Další 
setkání je v pondělí 26. září na faře. Vaše návrhy můžete 
sdělit  členům rady a panu faráři. 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA FAŘE 
Milé děti a mládeži! začal nám nový školní rok a s tím 

i nové setkávání se. Každý třetí pátek v měsíci se na vás 
těšíme - tentokrát 16. září! V 18:00 hodin bude mše svatá 
kytarová a poté setkání na faře plné her, modlitby, 
katecheze a především radostného společenství!             

Přijďte, těšíme se! 


