
Biblické slovo na prázdniny 

Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v 

jejím těle; byla naplněna Duchem svatým  a zvolala 

velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a 

požehnaný plod tvého těla. Lk 1, 41-42; 

 

Připraveni ke každému dobrému dílu 

     Milí farníci, u příležitosti Přeloučské 

pouti, dnes 5. 7. 2015 v kostele Navštívení 

Panny Marie slavíme zároveň i Slavnost 

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Letošní 

Národní eucharistický kongres nás chce 

přivést k nové lásce k Pánu Ježíši. 

Zakladatel řádu Premonstrátů sv. Norbert 

se zobrazuje s křížem a monstrancí, 

symboly spásy a síly-živého Krista. Člena 

jeho řádu a zároveň opata 

premonstrátského kláštera ze Želiva P. 

Jáchyma Jaroslava Šimka dnes vítáme ve 

farnosti ke společné oslavě Boha; od 

kostela Narození Panny Marie, ke 

kostelu Navštívení do Přelouče. 

Požehnané prázdniny všem a ochranu P. 

Marie přeje P. Lubomír Pilka   
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KALENDÁRIUM NA PRÁZDNINY  

5. 7. neděle  Sbírka na Potřeby diecéze  

5. 7. neděle  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

7. 7. a 4. 8. 15:00 Mše sv. v Domově důchodců 

12. 7. neděle 15.00 
Uložení ostatků P. J. Toufara - 

Číhošť 

18. 7. sobota 11:00 
Pouť rodin ke sv. Zdislavě – 

Jablonné v Podještědí 

26. 7. neděle 9:30 Slavnost sv. Jakuba apoštola 

15. 8. sobota 18:00 
Slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie 

6. 9. neděle  Farní den a koncert 

BOHOSLUŽBY NA PRÁZDNINY  

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (sobotní mše svatá v 18:00 hodin) 

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle12.,19.,26.7.

a2.,9.,16.,23.,30.8.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 4. 7. a1. 8. 

Neděle 26. 7. a 30. 8. 

16:00 

11:00 
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  
Mše svatá není!  Mše svatá není! 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  
Sobota 11. 7.a8. 8. 

Neděle 26. 7. 

16:00 

15:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 18. 7.a15.8. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 19. 7. 
Neděle 2. 8. 

13:30

11:00 
Poutní mše svatá  

Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 25. 7.,29.8 

Neděle 9. 8.  

15:00 

15:00 

Mše svatá 

Pouť k sv. Vavřincovi 

KCHK"S láskou na něj pohleděl!" Mk.10,21 
25. ročník Katolické charismatické konference se 

bude konat ve dnech 8. až 12. července 2015 v Brně.  

Motto konference bude: "S láskou na něj pohleděl!" Mk. 

10,21 Účinkující: Michelle Moran, P. Vojtěch Kodet, P. 

Petr Karas, Kateřina Lachmanová, P. Vlastimil Kadlec, 

Manka a Josef Kutilovi, s. Veronika Barátová, P. Marek 

O. Vácha, Oldřich Selucký a další.Zahraničním hostem 

letošní konference bude Michelle Moran. Michelle se 

narodila r. 1958. Vystudovala sociologii a pastorální 

teologii na Londýnské univerzitě, sloužila jako členka 

národního služebního týmu Charismatické obnovy  v 

Anglii a v roce 2000 se stala jeho předsedkyní (u nás 

bychom řekli národní koordinátorkou Obnovy). Spolu se 

svým mužem Peterem je Michelle zakladatelkou 

komunity v Brentwoodu poblíž Londýna. Komunita Sion 

pořádá školy evangelizace, formuje laické misionáře a 

pořádá programy ve farnostech. V dubnu 2007 ji zvolilo 

ICCRS (Mezinárodní služebný tým katolické 

charismatické obnovy) za svou novou prezidentku. Jedním 

z jejích předchůdců byl např. Charles Whitehead. Díky 

této roli je jejím údělem cestování po celém světě, 

poradenství kontinentálním týmům ICCRS, ale i 

komunikace s biskupy a Radou pro laiky ve Vatikánu. 

Proto vloni na 50ti tisícovém shromáždění charismatiků 

v Římě doprovázela osobně papeže Františka. 

 

http://konference.cho.cz/media/24863/KCHK09_Mapka_Brno.pdf


Uložení ostatků P. Josefa Toufara 
„Za hlasem tvým, Pane, jsem šel,  

dej sílu duši mé“ 
V neděli 12. července 2015 v 15:00 hod 

v Čihošti se uskuteční při bohoslužbě 

s biskupy Janem a Dominikem, uložení 

ostatků kněze P.Josefa Toufara. 

Po dlouhých 65 letech se podaří alespoň 

z malé části napravit křivdu spáchanou 

komunistickým režimem v únoru 1950 na 

nevinném číhošťském knězi P. Josefu Toufarovi. Díky 

dlouholetému úsilí jeho rodiny a řady obětavých osobností 

se podařilo v listopadu 2014 vyzvednout jeho tělesné 

pozůstatky z ďáblického hřbitova. K obnovenému zájmu o 

životní příběh P. Toufara přispěla kniha Miloše Doležala 

"Jako bychom dnes zemřít měli" a proces blahořečení, 

který katolická církev zahájila v roce 2013. Návrat P. 

Josefa Toufara do Číhoště je název slavnostní události, 

která se uskuteční ve dnech 11. a 12. 7. Samotné uložení 

tělesných ostatků v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Číhošti v neděli 12. 7. se stane jedním z významných 

mezníků v úsilí o nápravu zločinů komunismu.  

„Pacient byl nahý, protože mám před očima dodnes 

celé jeho tělo. Viděl jsem, že je pokryto modřinami 

velikosti tak za polovic dlaně. Na prsou, na břiše, na 

nohách, na pažích... všade. Neostýchám se použít slova 

vražda!“ MUDr. František Maurer, vedoucí lékař 

Pro poutníky je v Číhošti na Vysočině připraven 

dvoudenní program. Po celou sobotu bude v kostele 

vystavena schrána s ostatky, ve 12hod se uskuteční 

eucharistická bohoslužba a ve 20hod zde započnou 

chorální nešpory s Pražskou katedrální scholou. V rámci 

doprovodného programu budou mít návštěvníci možnost 

shlédnout od 18hod dokumentární filmy, které byly 

natočeny o Číhošťském zázraku a P. Toufarovi, včetně 

propagandistického snímku z roku 1950 "Běda tomu, skrze 

něhož pohoršení přichází". Pro nejmenší poutníky bude od 

16hod otevřena divadelně výtvarná dílna. V areálu 

číhošťské fary bude možné také shlédnout výstavu o životě 

P. Josefa Toufara a při této příležitosti bude vydána kniha 

Toufarových kázání z posledního půlroku jeho života 

s názvem "Vrátíme se do otcovské náruče". V neděli 

program pokračuje od 11hod meditacemi, čtením textů, 

koncertem duchovní hudby a vyvrcholí slavnostní 

bohoslužbou v 15hod, v jejímž závěru dojde k samotnému 

uložení ostatků P. Toufara. Ostatkovou schránu bude 

možné vidět od 8hod do 12hod. www.joseftoufar.cz 

Svatý Norbert 
Svatý Norbert se narodil kolem roku 1080 v oblasti 

Xanten ve Westfálsku. K víře se obrátil podobně rychle 

jako sv. Pavel. Jako mladý kanovník žil ve velkém 

přepychu na královském dvoře. Znenadání změnil svůj 

život a rozdal svůj majetek chudým. Na kněze byl 

vysvěcen v katedrále v Kolíně nad Rýnem. Bylo mu něco 

přes třicet let, když se rozhodl zasvětit svůj život 

pastoračním cestám a pokání. 

Procestoval část Francie (dnešní Belgie) a část 

Německa. Hlásal obrácení, napomínal kněze a řeholníky, 

hájil papežství, dával rady císaři a později soustředil své 

žáky mezi Laon a Soissons v jednom opuštěném místě v 

severní Francii v Prémontré. O vánoční noci roku 1121 

Norbert a jeho druhové složili řeholní sliby v chrámu 

zasvěceném P. Marii a sv. Janu Křtiteli: takto se zrodil řád 

"řeholních kanovníků v Prémontré". Zanedlouho bylo 

vystavěno mohutné opatství: budova s vysokými zdmi 

postavená na vysušených močálech. Zde žili řeholníci v 

nadšení a v osamělosti. Tito nadšení řeholníci osídlili do té 

doby neznámou a pustou oblast, jejíž jméno znenadání 

vstoupilo za zvuku hymnů a žalmů do církevních dějin. 

V roce 1126 byl v Římě řád schválen a Norbert se stal 

arcibiskupem v Magdeburgu v Sasku. Pracoval po celých 

sedm let na formaci kněží, které vedl k naprosté oddanosti 

kněžskému stavu a k úplné duchovní čistotě. Po cestě do 

Itálie, při které doprovázel papeže Innocence II. do Říma, 

Norbert vážně onemocněl. Dne 6. června 1134 zemřel v 

Magdeburgu. Vzápětí začal být hluboce uctíván od všeho 

lidu. Svatořečen byl až v roce 1582. V 17. století byly jeho 

ostatky přeneseny do premonstrátského opatství na 

Strahově. Motto jeho druhů výstižně yjadřuje jeho 

horlivost a jeho prozřetelnost: "Ad omne bonum opus 

parati - Připraveni ke každému dobrému dílu". 

Poslání premonstrátského řádu 

Vedeni naším milosrdným a Trojjediným Bohem jsme 

jako pokřtěni povoláni následovat chudého a vzkříšeného 

Krista v radikální cestě apoštolského způsobu života podle 

evangelia, řehole sv. Augustina a charismatu sv. Norberta, 

zakladatele našeho řádu. 

Naše životní cesta je označená: celoživotním hledáním 

Boha v bratrském společenství; neustálou konverzí 

sebedarováním církvi sliby ve společenství s obětujícím se 

Kristem; následováním Mariina rozjímání Božího Slova; 

ustavičnou modlitbou a službou u oltáře 

Chórovou modlitbou a posvátnou službou chceme 

sloužit lidské rodině v duchu jednoduchosti, pohostinnosti, 

smíření a pokoje pro dobro Církve a světa, zvláště tam, 

kde se Kristus nachází uprostřed chudých, trpících a těch, 

kteří ho neznají. 

Premonstráti ve Střední Evropě 

Olomoucký biskup Jindřich Zdík se stal 

prostředníkem při zakládání 

premonstrátských opatství v Čechách a na 

Moravě. V roce 1143 na jeho naléhání bylo 

vysláno několik premonstrátů ze 

Steinfeldského opatství, které se nachází v 

dnešní diecézi Cáchy, do Prahy. V roce 1143 založili první 

komunitu se jménem "Sion", známou též pod jménem 

Strahov. Brzy následovaly další kláštery: 1145 Litomyšl, 

1149 Želiv, 1150 Hradisko, 1187 Milevsko, 1190 Louka, 

1193 Teplá, 1193 Jasov, 1209 Zábrdovice, 1641 Nová 

Říše (od roku 1211 klášter sester premonstrátek). Vznikaly 

také kláštery sester premonstrátek: 1143 - 1150 Doksany, 

1149 - 1150 Louňovice, 1183 Kounice a 1202 Chotěšov. 

Převorství na Svatém Kopečku, založené komunitou z 

Hradiska okolo roku 1630, se v roce 1902 stalo kolébkou 

Kongregace sester premonstrátek. 

Římskokatolická farnost Vás srdečně zve  

dne 26. 7. 2015 v 17:00 na   

VARHANNÍ KONCERT SVATOJAKUBSKÝ  
V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V PŘELOUČI 

„KLASIKOVÉ VARHANNÍ TVORBY A JEJICH ČEŠTÍ SOUČASNÍCI“ 
Varhany: BcA. et BcA. Petr Vacek, DiS. 

Vstupné dobrovolné 


