
Biblické slovo na říjen 

Kdo jí mé tělo a pije mou krev,  

zůstává ve mně a já v něm. 

Jan 6,56; 

 

Mé Tělo jezte! 
     Milí farníci, 17. října 2015 

slavíme v Brně Národní kongres, 

abychom obnovili svou lásku k 

největšímu daru - „Eucharistii“, a 

bytostně vnímali a přijímali 

znamení Ježíšovy lásky. Naše 

první svaté přijímání – byla 

událost, kdy nás On začal sytit 

svým Tělem a Krví. Jedinečný 

vztah: Bůh Ježíš a já člověk, 

navěky! Požehnané říjnové dny 

s růžencem v ruce. 

Žehná Váš P. Lubomír Pilka.  
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KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN  

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

9. 10. pátek 19:00 Biblická hodina – kniha Judit  

17. 10. sobota 10:30 
Národní Eucharistický kongres 

Brno 

18. 10. neděle  Sbírka na Misie 

23. 10. pátek 19:00 Biblická hodina – 1. Makabejská 

28. 10. středa 18:00 
Svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

30. 10. pátek 18:00 
Svátek Výročí posvěcení 

katedrály sv. Ducha v HK 

BOHOSLUŽBY NA ŘÍJEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

4., 11., 18. 10.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Neděle 4. 10. 

Neděle 25. 10. 

15:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 11. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 10. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 25. 10. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 10. 10. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 24. 10. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 4.10. a1.11. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 31. 10. 15:00 Mše svatá 

Sbírka na Misie 
V neděli 18. října 2015 proběhne den modliteb a sbírka na 

MISIE. Novým ředitelem papežských misijních děl se stal 

Leoš Halbrštát, trvalý jáhen. V dopisu vybízí k dobrému 

vztahu k misiím, k podpoře, ale i úkol ve svém okolí šířit 

Krista, přivádět k němu. Všem dárcům žehná L.Halbrštát, 

ředitel PMD 

Novokněžské požehnání 
V neděli 18. 10. 2015 v 9:30 hodin v Přelouči nás navštíví 

novokněz P. Mgr. Filip Dušek, pardubický kaplan. Bude 

sloužit mši svatou a na závěr udělí své novokněžské 

požehnání. 

Kostel v Kladrubech otevřen! 
V neděli 25.10 v 8:00 obnovujeme konání bohoslužeb v 

opraveném kostele sv. Václava a Leopolda a to každou 

poslední neděli v měsíci v 8:00. Slavná svatováclavská mše 

byla slavena 24. Září 2015 za účasti věřících a pozvaných 

hostů. Po úvodním slovu p. ředitele Ing. Jiřího Machka 

požehnal biskup Josef Kajnek kostel i opravené budovy a 

obětoval mši za obnovitele, zaměstnance a chov koní 

v Kladrubském hřebčíně. 

Duchovní cvičení 
V neděli večer 18. října odjíždím na duchovní cvičení na 

Velehrad, s návratem v pátek 23.10.  V pátek 23. 10. už bude 

v 18:00 hodin opět mše svatá. L.P 

Odpustky při návštěvě hřbitova 
Dne 8. 10. 2012 Apoštolský stolec ve Vatikánu povolil na 

žádost Kardinála Duky získávat odpustky pro zemřelé již 

od 25. října, až do 8. listopadu. Při splnění obvyklých 

podmínek: sv. smíření, v ten den sv. přijímání, odmítání i 

nejmenšího hříchu, a jakákoliv modlitba za zemřelé na 

hřbitově.  

. 

 



Synoda o rodině 2015 
Biskupská synoda se koná ve dnech 4. – 25. října 

2015 v Římě, na téma: Výzvy, povolání a poslání 

rodiny v církvi a současném světě. Tři témata tvoří 

osu pracovního dokumentu Instrumentum laboris 

= IL. Text je rozdělen do 3. částí.  

Část 1,  Naslouchání výzvám týkajících se 

rodin,  obsahuje výstupy z odpovědí, které zaslali 

jednotlivci, skupiny i  biskupské konference, bere na 

vědomí skutečnost, že celkově ve společnosti uznává a 

prosazuje katolické učení o manželství a rodině pouze 

menšina lidí. Sňatků ubývá, zatímco roste počet rozvodů. 

Konstatuje, že přehnaný důraz na osobní práva člověka 

a přehlížení jeho společenského rozměru vede k 

individualismu, který staví do středu uspokojení osobních 

potřeb. To však vede mnohé mladé lidi ke strachu z přijetí 

definitivního závazku. Odtržení sexuality od předávání 

života a obecný individualismus pak přispívají k 

výraznému poklesu porodnosti. Slabé 

společenské vazby ztěžují manželství a 

výchovu dětí. Pokud je pár bez přátel, 

často se cítí být neschopný vychovávat 

děti. IL si všímá rostoucí tendence 

chápat plození dětí jako nástroj 

sebepotvrzení, jehož je třeba 

dosáhnout za každou cenu. Takový 

postoj však pokládá děti za pouhý 

nástroj a nerespektuje jejich důstojnost. 

IL popisuje současné tendence, které 

chtějí rozšířit pojem manželství, 

rodiny, otcovství či mateřství. 

Způsobují však to, že tyto pojmy ztrácí 

svůj obsah. „Odstranění rozdílnosti 

(…) je problém, nikoliv řešení,“ citoval 

a papeže kard. P. Erdö. Sekce 

nazvaná „Rodina a začlenění“ se 

věnuje starým lidem, situaci vdovství 

nebo lidem v terminální fázi života. 

Hovoří dále o osobách s tělesným 

postižením, o specifické úloze žen a 

dětí či o emoční výchově. IL pojednává o pastorační péči 

těch, kdo žijí pouze v občanském manželství nebo bez 

jakéhokoliv právního svazku. V této souvislosti také 

hovoří o návrhu na zjednodušení procesu prohlášení 

tzv. nulity manželství. 

Část 2, Rozlišování rodinného povolání, odpovídá na 

nastíněné problematiky. Činí tak představením krásy a 

důležitosti rodiny ve světle Božího zjevení. Rodina je zde 

popsána jako škola lidství, vztahů i víry. Oceňuje 

všechny pozitivní prvky, přítomné v přirozeném 

manželství, zdůrazňuje bohatství manželské nerozlučnosti 

a plnost smyslu, který dává partnerům otevřenost k životu. 

Rodina založená na svátosti manželství je představená 

jako „dobrá zpráva“. „Rodinná skutečnost je cestou 

církve, přístupnou mnohým, která vede k poznání a 

zakoušení božské míry lásky,“.  Rodina plní toto své 

poslání tím více, čím více je schopna se modlit a živit 

víru svých členů.  

Část 3, Poslání rodin. IL zdůrazňuje potřebu „hlásat 

evangelium rodiny“, současně však zdůrazňuje, že sama 

rodina je tím, kdo hlásá evangelium. „To se děje tehdy, 

když se v rodině zakouší něha, neboli schopnost milovat, 

dávat a přijímat radost. Tato zkušenost musí být živena 

neustálým čerpáním z nekonečné Boží něhy,“. IL 

hovoří o přípravě na manželství, přípravě kněží a 

pastoračních pracovníků, aby dokázali 

vhodně pomáhat rodinám. Vyzdvihuje se také 

potřeba doprovázení manželů, zejména v prvních 

letech jejich svazku. … výtah z 80-ti stran dokumentu… 

Charita slaví 15 let 
Před 15 lety přesně 1. listopadu 2 000 jsme 

zahájili činnost pro občany Přelouče a okolních 

obcí. Začínali jsme službami pro seniory, v roce 2002 se 

rozeběhla činnost Jakub klubu v Orlovně, v roce 2005 to 

bylo Dobrovolnické centrum a podepsali jsme spolupráci 

s Domovem u Fontány ohledně dobrovolníků. V roce 2008 

vzniklo Rodinné centrum Kubíček, které ale v roce 2011 

ukončilo činnost a vznikla nová sociální služba Podpora 

rodiny. Od roku 2013 máme službu Podpora pro pěstouny. 

Loni jsme služby pro seniory museli ukončit a rozloučili 

jsme se i se třemi výbornými spolupracovnicemi. Chtěla 

bych poděkovat všem současným i 

bývalým kolegům a kolegyním, všem 

dobrovolníkům, kteří nám pomáhali 

naše charitní dílo budovat. Naše práce 

nám umožnila setkání s mnoha 

těžkými osudy lidí a jsme rádi, že jsme 

mohli pomoci. Zveme vás na 

slavnostní mši svatou v neděli 1. 

listopadu 2015 od 9.30 v kostele sv. 

Jakuba, kde poděkujeme za 

obdržené Boží požehnání za 

uplynulých 15 let. Na pravidelném 

setkání s dobrovolníky poslední čtvrtek 

v měsíci, tj. 29. 10. 2015 od16.00 

v Galerii a vinotéce u Kotýnků budeme 

vzpomínat na historii Dobrovolnického 

centra, které slaví 10 let. Za tu dobu 

prošlo u nás dobrovolnickou službou 

přes 300 ochotných lidí! Setkání 

s dobrovolníky jsou otevřená, pokud 

máte zájem přijít, budete vítání. 

Zdenka Kumstýřová, ředitelka  

Nové sběrné místo pro šatník Charity 
     Přijali jsme laskavou nabídku paní Ilony Bryknerové, 

která nám umožní ve svém galanterním obchodě sbírat 

potřebné věci pro charitní šatník. Aktuálně bychom 

potřebovali doplnit obuv pro děti každého věku a veškeré 

školní potřeby – psací i výtvarné potřeby, penály, školní 

tašky, sešity, obaly apod. Věci můžete darovat přímo 

v obchodě na adrese Galanterie, Ilona Bryknerová, 

Hradecká 39, Přelouč, budeme je pravidelně odvážet. Paní 

Iloně Bryknerové a všem dárcům upřímně děkujeme. 

Misijní most modlitby 
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou 

předposlední říjnovou neděli za Světový den modliteb za 

misie. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z 

níž se pravidelně podporují projekty na pomoc 

nejpotřebnějším. Letos opět přicházíme s nabídkou 

vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby a to 

v předvečer letošní Misijní neděle v sobotu 17. 10. ve 

21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele 

pomodlit růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, 

misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na 

celém světě. www.missio.cz 

Modlitba za synodu o rodině 
Ježíši, Maria a Josefe, 

ve vás kontemplujeme zář opravdové 

lásky, k vám se s důvěrou obracíme. 

Svatá Rodino Nazaretská,  

učiň z našich rodin rovněž místa sdílení 

a modlitební večeřadla, opravdové školy 

evangelia a malé domácí církve. 

Svatá Rodino Nazaretská,  

ať už rodiny nikdy nezakoušejí násilí, 

uzavřenost a rozdělení:  

kdo je raněn nebo pohoršen,  

ať rychle zakusí útěchu a zahojení. 

Svatá Rodino Nazaretská,  

kéž příští biskupský synod,  

probudí ve všech vědomí posvátného a 

nezcizitelného charakteru rodiny, její 

krásy v Božím plánu. 

Ježíši, Maria a Josefe,  

slyšte a vyslyšte naši prosbu.  

Amen. 


