
BIBLICKÉ SLOVO NA ŘÍJEN 
Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha 

svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 

Nepatříte sami sobě! 
1 Korintským 6:19 

 

 

POSVÍCENÍ ≠ HUSA 
      Milí farníci, je zde nový měsíc říjen a v Přelouči 

slavíme posvícení kostela i katedrály sv. Ducha v Hradci, 

hlavního diecézního kostela. Svátostí křtu jsme zasvětili 

svůj život Bohu a od té chvíle se v něm má slavit 

bohoslužba, patříme Bohu navěky. Náš život je ale i tělesný 

i ta husa a jiné slavnostní jídlo je dovoleno požívat s díkem. 

Přeji Vám radost z toho, že patříte Bohu a ať ve vašem 

životě je Bůh skrze Krista v Duchu Sv. skutečně oslavován.   

P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN 

7. 10. neděle  
Sbírka na podporu blahořečení 

14ti mučedníků OFM  

14. 10. neděle  15:30 
Společný Růženec s promítáním 

obrazů z Katol. Biblického díla  

19. 10. pátek 17:00 Společenství dětí a mládeže 

20. 10. sobota 19:00 Večer chval (u sv. Jakuba)   

21. 10. neděle  Misijní neděle + sbírka 

27. 10. sobota  13:00 Den Bible ve farnosti – fara sál 

30. 10. úterý  
Výročí posvěcení 

Královéhradecké katedrály 

1. 11. čtvrtek 18:00 Slavnost všech svatých (sv. Jakub) 

2. 11. pátek 17:00 
Vzpomínka na všechny zemřelé – 

na Svatém Poli + pobožnost 

6. 11. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

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  

7., 14. a 21.10.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích  
Sobota 6. 10. 

Neděle 28. 10.  

16:00 

11:00 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle  14. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 10. 11:00 Havelské posvícení 

kostel sv. Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 28. 10.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 13. 10. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 20. 10. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 7. 10., 4. 11. 11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA MISIE 
    V neděli 21. října proběhne sbírka na misie. Již tradičně 

předposlední neděle v měsíci říjnu je nazývána Misijní 

nedělí. V tento den můžeme přispět na misie finančně ale i 

modlitbou. Výtěžky sbírky Misijní neděle v naší zemi 

podpoří převážně chudé lidi v Zambii. Právě na tento účel 

můžeme věnovat výtěžek jednoho pracovního dne. 

    Jako každoročně se můžeme spojit v modlitbě za misie 

v sobotu 20. října ve 21.00 Misijním Mostem Modlitby, 

který je možno uspořádat modlitebním průvodem se 

svícemi ve vaší obci, modlitbou v kostele nebo 

v domácnostech.    P. Jiří Šlégr, Národní ředitel PMD v ČR 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
    V pátek 7. 10. jsme začali první úvodní setkání ke sv. 

biřmování. Kdo by ještě měl zájem, další setkání bude 26. 

10. v 19:00 na faře. Podmínkou je ochota se setkávat a 

duchovně růst.  Přípravu povede P. Pilka Lubomír. Prosím, 

přihlaste se u p. faráře. 731 730 376  

POZVÁNÍ – DEN BIBLE VE FARNOSTI 
    Milé farnice a farníci! Srdečně vás zveme na Den Bible 

ve farnosti, který se uskuteční opět na faře a to v sobotu 27. 

Října 2012. Začneme ve 13:00 hodin, kdy bude připraven 

zvlášť program pro děti a mládež a program pro dospělé 

různého věku. V rámci Dne Bible naše farnost již tradičně 

přivítá zástupce Českého katolického biblického díla a to P. 

Doc. Petra Chalupu a PhDr. Marii Klaškovou. Tento kurz 

je určen pro všechny věkové kategorie a především pro ty, 

kteří se chtějí dozvědět něco nového o Písmu. Program 

společně zakončíme v 18:00 hodin, kdy je možno se 

zúčastnit mše svaté v kostele sv. Jakuba. Srdečně jste 

všichni zváni, těšíme se na vás!                 Lucie Hadáčková 

SELMICE  KOSTEL SV. VAVŘINCE 

MŠE SVATÁ - SOBOTA 27. 10. V 15:00 HODIN 



NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 
středa  13:00 – 14:00  1. - 5. třída Zdechovice 

středa  15:00 – 16:00 8. třída Přelouč 

čtvrtek 15:15 – 16:15 4. - 6. třída Přelouč 

čtvrtek 17:00 – 18:00 předškoláci a 1. třída Přelouč 

pátek  15:30 – 17:00  

- společenství pro středoškoláky Přelouč 

Milí rodiče, kdo byste měl ještě zájem přihlásit své dítě na 

hodiny náboženství, můžete zavolat na tel. 732 500 118.     

Lucie Hadáčková, pastorační asistentka  

SPOLEČNÁ MODLITBA RŮŽENCE 
V neděli 14. října jste srdečně zváni na společnou 

modlitbu Růžence. Začneme v 15:30 hodin na faře a 

modlitbu si doprovodíme promítáním obrazů s biblickými 

texty. Přijďte, těšíme se! 

DIECÉZNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2013 
    V měsíci září vyšel stolní kalendář Královéhradecké 

diecéze pro rok 2013. Je 

příspěvkem diecéze ke 

tříleté přípravě na 1150. 

výročí příchodu svatých 

Cyrila a Metoděje. Čeští 

a moravští biskupové 

při této příležitosti 

vyzvali věřící k hlubšímu promýšlení tří iniciačních svátostí 

církve – křtu, biřmování a eucharistie. V roce 2013 v textech 

kalendáře je zaměřena pozornost na poslední ze 

jmenovaných svátostí – eucharistii. V druhé části roku je 

doplní texty spjaté s tématem prožíváním křesťanské víry 

jako ctnosti. Papež Benedikt XVI. totiž vyhlásil rok 

2012/2013 Rokem víry. Cena kalendáře je 50 Kč. A můžete 

si jej vyzvednout a zaplatit v kostele v sakristii po zapsání se 

na arch.  

MISIJNÍ KALENDÁŘ 2013 – ZAMBIJSKÝ BAMBO 

   Misijní kalendář 2013 nabízí jako obvykle třináct 

barevných pohlednic a kompletní kalendária. Fotografie 

ilustrují život církve a lidí v Zambii. Na zadních stranách 

máme možnost nahlédnout do života bohoslovců v místních 

seminářích. Seznámíme se s radostmi i starostmi jejich 

povolání, denním řádem a dalšími zajímavostmi jejich 

života. Též se dočteme o konkrétní podpoře Papežských 

misijních děl a možnostech pomoci. Kalendář lze získat 

v kostele na stolku. Darem 100,- Kč můžete zachránit život 

dítěte v misiích na půl roku, dar 200,- Kč vystačí na celý 

rok. 

LETNÍ TÁBOR VE SLOUPU 4. - 11. 8. 2012 

Dne 4. 8. 2012 jsme se my, děti a mládež z Přeloučské 

farnosti (a několik dalších kamarádů) sešli na faře, čekajíc 

na odstartování toho úžasného týdne  - týdne plného zábavy, 

her, ale i Ježíše Krista.  

„Nebýt solným sloupem aneb být sloupem pro druhé“ – 

takové bylo téma letošního tábora a v tomto duchu se 

opravdu nesl celý týden. Už jen místo konání „Sloup 

v Čechách“ bylo odpovídající. A tak jsme se v sobotu, po 

příjezdu, zabydleli na místní faře a poté jsme byli rozděleni 

do tří družstev: „My – já&oni“, „Boží (J)elita“ a „Modří 

bobři“. Celý týden jsme v těchto oddílech soutěžili, hráli 

faborkované a šifrované, bavili se a občas se i vztekali. 

Ve středu jsme vyrazili na celodenní výlet. Středečním 

tématem nám bylo „Síla v Bohu“ a naše kroky se 

v oddílech ubíraly po barevných fáborcích až do vysokých 

sloupských skalisek, přímo za Turkem - věřícím Turkem, 

kde jsme společně slavili mši svatou, poobědvali a následně 

se znavení, znovu v oddílech, vraceli na Sloupskou faru. 

Ve čtvrtek přijel vážený a nečekaný host. Svou společností 

nás poctil dominikán Justin, který rozveselil a oživil celé 

dva dny. A to by nebyli naši vedoucí, kdyby jeho 

přítomnosti nějak nevyužili (či nezneužili ). Čtvrteční noci 

nám totiž připravili večerní putování za poustevníkem 

Samuelem – Justinem do Samuelovy jeskyně, která byla 

nedaleko v lese. V družstvech jsme se vydali na tuto noční 

cestu a doufali, že se ve zdraví vrátíme a přežijeme tu 

děsivou, ale napínavou noc, na kterou doteď všichni 

vzpomínáme se smíchem, pokaždé, když se znovu 

rozpomeneme na události, které ji doprovázely.   

Nastal pátek – poslední den před odjezdem. Poslední den, 

kdy jsme se společně mohli bavit. Tento den jsme zakončili 

šifrovanou a večerním ohněm a opékáním, kdy se s námi 

rozloučil i Justin a následně byla naše družstva oceněna 

diplomy a balíčky, plněnými sladkostmi a pomůckami do 

nového školního roku.  

V sobotu jsme se už jen sbalili, ohlédli se za Sloupskou 

farou, dali jí sbohem a znovu se vydali autobusem a vlakem 

na dlouhou cestu do Přelouče, kde nastalo dlouhé loučení se 

všemi, se kterými se nemůžeme vídat každou neděli 

v kostele či na dětských setkáních.  

Nakonec chci poděkovat svému, žlutému oddílu, za jeho 

spolupráci, vedoucím za jejich starost s tímto táborem,  

ostatním praktikantům za ochotu a pomoc, našim kuchařkám 

– Pavle Košťálové a Haně Kudláčkové – za jejich výborné 

pokrmy, Justinovi a panu farářovi za duchovní doprovod, 

účastníkům tábora bez nichž bychom ho neuskutečnili a vám 

všem, kteří jste nám přispěli ať duchovně – modlitbou, či 

finančně .          Kristýna Blehová 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  
Pastorační rada dne 29. 8. 2012 v 19:00. 

 Poděkování za pořádané akce v měsíci září. 

 Plánování aktivit na říjen: Modlitby chval, Misijní 

neděle, společenství dětí a mládeže, Modlitba 

Růžence, Katolické Biblické dílo – Den Bible ve 

farnosti.  

Příští pastorační rada bude ve středu 1. 11. 2012 


