
BIBLICKÉ SLOVO NA ŘÍJEN 
Ježíš odpověděl Judu Tadeáši: "Kdo mě miluje, bude 
zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; 

přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“Jan 14,23 

ŽÍZNÍM, ABYS ŽÍZNIL – TVŮJ JEŽÍŠ 
Milí farníci, již za chvíli končí první rok duchovní 

přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu Věrozvěstů na 
naše území. V Den bible 24. 9. jsme na faře přemýšleli o 
svátosti Křtu, jeho smyslu, smyslu kmotrovství, atd. a četli 
evangelium sv. Jana 4. kap. o Ježíšově nabídce živé vody 
pro duši. Nedostatek žízně po Kristu může způsobit 
dehydrataci duše. Tělo těžko snáší nedostatek vody, po čase 
umírá. Jestliže nezachováme pitný režim: „hluboký 
duchovní život“ každého člena církve, nebudeme žít. 
Modlím se za vaši touhu Milovat Ježíše a Marii.  

P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN 
11. 10. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

14. 10.  pátek 19:00 Katecheze o Duchu svatém 

16. 10.  neděle 9:30 Přelouč Posvícení - Havelské 

21. 10. pátek  18:00 Společenství dětí a mládeže 

23. 10. neděle  
Sbírka na misie – všechny nedělní 
mše svaté 

28. 10. pátek  18:00 
Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů – kostel sv. Jakuba 

30. 10. neděle  
Výročí posvěcení Katedrály 
Svatého Ducha 

1. 11.  úterý 18:00 
Slavnost Všech Svatých – kostel 
sv. Jakuba 

2. 11.  středa 17:00 
Vzpomínka na všechny zemřelé 
– na Svatém poli + pobožnost na 
hřbitově 

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 
2.,9.,16.,23.10.   

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 1. 10.5.11. 
Neděle 30. 10. 

16:00
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 9. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 10. 11:00 Havelské posvícení 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 30. 10.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  8. 10. 16:00 Mše svatá   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 15. 10. 16:00 Mše svatá  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 10., 6. 11. 11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA MISIE 
Na neděli 23. října je vyhlášena Sbírka na Misie. 

Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme 
např. stavby a opravy 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, 
domovů pro staré a nemocné kněze. Přispíváme také na 
léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací 
programy pro mládež a katechismy pracující na misiích, 
250 000 chudých dětí z 11 zemí a formaci stovek 
bohoslovců v 8 misijních seminářích. Za Vaše dary formou 
modlitby i finanční podpory předem děkujeme. 

P. Jiří Šlágr, Národní ředitel Papežských misijních děl 

MISIJNÍ NEDĚLE VE FARNOSTI 
V neděli 23. října jste srdečně zváni na faru, kde od 

16:00 hodin se sejdeme na společné modlitbě, promítání a 
povídání o Misiích.                 Srdečně vás zveme! 

NOVÉ POČÍTÁNÍ PRO MŠE SVATÉ 
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ! 

Počínaje Listopadem 2011 začne platit nový rozpis mší 
v domově důchodců. Po domluvě s paní farářkou 
Schusterovou z církve ČCE se bude počítat první úterý 
v měsíci závazný pro ŘK Církev na mši svatou. Tedy již 
1.11. v úterý bude mše v domově důchodců. Berte to na 
vědomí, druhé úterý ČCE, třetí CCSH a čtvrté případně 
Adventisté, páté bude volno.   P. Lubomír Pilka 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE 29. 10. V 15:00 
SPOLU S DUŠIČKOVOU POBOŽNOSTÍ 



VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 
Jak již bylo sděleno v minulém čísle Farního listu v  

říjnu proběhnou nové volby do pastorační rady farnosti. 
Rádi bychom vás povzbudili o zájem na spoluvytváření 
společenství v naší farnosti. Pastorační rada je poradním a 
pracovním orgánem faráře. Spolupracuje s farářem při 
vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím 
věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a 
jednu duši“ (Sk 4,32). Pro její  plodnou činnost je společná 
modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými 
základním předpokladem stejně jako připravenost ke 
spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění. 
Úkolem rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající 
se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet 
se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci 
nebo je přímo realizovat.  

Průběh voleb 
Od neděle 2. října do 16. října můžete navrhnout 

kandidáty, kteří pak budou osloveni. Napište je na lístečky 
a vhoďte do připravené urny v kostele. 

Pondělí 17. října – 19. října – oslovení kandidátů. 
Od 21. října bude vyvěšen seznam kandidátů, 

z kterých si můžete vybírat zástupce do pastorační rady. 
V sobotu 29. října a neděli 30. října po mši svaté 

vám budou rozdány volební lístky, na kterých bude 
napsáno postup hlasování. Volební lístky pro ty, kteří 
nebudou přítomni v tyto dny, je možné vyzvednout u 
volební komise, která se skládá z Ivanky Mrázkové a 
Lucie Pavelkové.  

Ve dnech 4. – 6. listopadu proběhnou samotné 
volby, kdy budete moci vhodit hlasovací lístek do 
hlasovací urny. V pátek 4. 10. bude urna umístěna na faře 
a to od 13:00 – 17:00 (pro ty, kteří se nemohou dostavit do 
kostela v danou dobu) a od 17:00 hodin bude přemístěna 
do kostela. Hlasovací lístky můžete poté vhodit přede mší 
svatou nebo po mši svaté. 

Další podrobnosti naleznete na nástěnce v kostele. 

PIUS XII. - PAPEŽ FATIMY 
Je 13. květen 1917 a v jednom zapadlém koutě 

Evropy, v Údolí míru - Cova da Iria v blízkosti 
portugalské vesnice Tatina - se třem prostým pasáčkům 
poprvé zjevuje Panna Maria. Téhož dne v Říme Papež 
Benedikt XV. v Sixtinské kapli světí na biskupa Mons. 
Eugenia Pacelliho, budoucího papeže Pia XII., a 
symbolicky 13. 5. 1981 je spáchán atentát na papeže Jana 
Pavla II. Pius XII. bývá nazýván papežem Fatimy, neboť 
výrazně přispěl k tomu, aby se Fatimské zjevení stalo 
celosvětovou záležitostí, protože se zde uzavíral v roce 
1951 svatý rok. Při třetím zjevením  13. 7. (bylo jich šest) 
zjevila P. Maria dětem tři tajemství: první o pekle, třetí -
odhalené Janem Pavlem v roce 2000 - o velkém 
pronásledování církve ve XX století, i atentátu na papeže, 
a druhé, kde hovořila o úctě ke svému Neposkvrněnému 
srdci. A sdělila proroctví o 2. světové válce: „Nepřestanou- 
li lidi urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI., ještě 
horší. … Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí 
a bude mír; když se tak nestane, rozšíří se bludy po světě a 
bude podněcovat války a podněcovat pronásledování 
Církve“. Pius XII. se stává papežem v roce 1939, kdy se 
proroctví naplňují, je papežem války i studené války. 
Papež svěřuje záležitosti církve i světa Panně Marii a 

zasvěcuje svět Neposkvrněnému Srdci, nejprve na konci 
října 1942 (25 výročí zjevení) i 8. prosince 1942 v Římě. 
Pak za 10 let v roce 1952 zasvěcení zopakuje a zmiňuje 
výslovně i národy Ruska. Pius XII. rukama svého legáta 
13. května 1946 korunoval ve Fatimě sochu Panny Marie 
korunou s mnoha brilianty a drahými kameny, kterou ze 
šperků nechali vyhotovit portugalské ženy jako 
poděkování za to, že Portugalsko zůstalo uchováno od 
války. Do ní pak Jan Pavel II. nechá umístit kulku, která 
ho při atentátu v roce 1981 zasáhla, ale díky mateřské 
ochraně Fatimské Panny Marie neusmrtila. 

Při druhém zjevení, 13. června, Panna Maria říká 
dětem: „Modlete se růženec každý den.“ Tato slova mluví 
i do nastávajícího měsíce Října, kdy se chceme zasvětit 
Neposkvrněnému Srdci Mariinu a opravdu se modlit tuto 
modlitbu. Kéž zakusíme její laskavou pomoc.  

Zde jsou společné úmysly Růžence na každý den: 
PO – za hledající a katechumeny, ÚT- za duchovní 
obnovu farnosti; ST- osobní úmysly /bývá adorace/ ČT- za 
kněze, živé a zemřelé a duchovní povolání; PÁ – za lidi 
v nouzi, nemocné, trpící a umírající; SO - za rodiny, 
manžele a lidi svobodné a osamělé;  NE - za děti a mládež 
našich farností.                 P. Lubomír Pilka 

NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
středa  13:00 – 13:40  2. třída  Zdechovice 
středa  13:45 – 14:30 4.a 5. třída Zdechovice 
čtvrtek 14:30 – 15:30 9. tř. a střední šk. Přelouč 
pátek  13:30 – 14:30 3. - 5. třída  Přelouč 
pátek  15:00 – 16:00 7. třída Přelouč 

Milí rodiče, kdo byste měl ještě zájem přihlásit své dítě na 
hodiny náboženství, můžete zavolat na tel. 732 500 118.       

Lucie Pavelková, pastorační asistentka 

- NABÍDKA PRO PEČUJÍCÍ RODINY –  
PŘEDSTAVENÍ NEJNOVĚJŠÍCH KOMPENZAČNÍCH 

POMŮCEK V JAKUB KLUBU 
V pondělí 3. října 2011 v čase 10.00 – 12.00 budete 

mít možnost zhlédnout, vyzkoušet si a případně objednat 
nejnovější druhy kompenzačních pomůcek pro péči doma. 
Budou zde omyvatelné lůžkoviny a nepropustné potahy, 
elastická prostěradla, bezpečnostní podložky, chrániče 
krčku stehenní kosti, ochranné plavky, jednoduché 
polohovací systémy i společenské hry a ergoterapeutické 
pomůcky.  Vstup do klubovny je bezbariérový. 

Zdenka Kumstýřová, ředitelkaCharity 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
V pondělí 26. 9. proběhla pastorační rada. Upřímné 

poděkování za pomoc při akcích + Farní den, Den Bible! 
• Předmětem jednání byla organizace Voleb do pastorační 

rady, která proběhne v měsíci říjnu a začátkem listopadu. 
Více informaci v článku. 

• Modlitba růžence probíhající přede mší svatou je 
modlitbou společnou. A proto, abychom se sjednotili, je 
potřeba společného úmyslu. V tabulce jsou tyto úmysly 
zaznamenány podle dnů. 

• 13. října proběhne na faře v Přelouči setkání kněží 
vikariátu Pardubice.Mše sv. začíná v 9.30 srdečně zveme! 

• 23. října – Misijní neděle – program na faře od 16:00 hod 
• Další body PR jsou akce zaznamenané v kalendáriu.  


