
Biblické slovo na 

listopad 

"Jsi tedy přece král?" 

Ježíš odpověděl: "Ty sám 

říkáš, že jsem král. Já jsem 

se proto narodil a proto jsem 

přišel na svět, abych vydal 

svědectví pravdě. 

Každý, kdo je z pravdy, 

slyší můj hlas." 

Jan 18:37 

 

Ježíš - Král 
     Milí farníci, slavností Všech svatých začíná listopad a my 

putující prosíme za církev trpící. V tzv. „dušičkovém 

oktávu“ duchovními prostředky sloužíme duším z očistce; 

jednou tam přijdeme taky. Vzpomínka na svatořečení Anežky 

nás naplňuje vděčností za následnou svobodu. Před 26 lety 

padla vláda komunistického teroru, a nabytou svobodu 

musíme správně používat. Mladá generace žije v blahobytu, 

ale mnozí otcové a matky zaplatili obětí a trpěli, i pro víru. 

Ježíš Kristus – Král, nás do svého království zve. Dal nám 

sebe a svého Ducha, ale je na nás, dáme-li mu svůj život. 

Požehnaný listopad a pak i advent!       Váš P. Lubomír Pilka.  
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KALENDÁRIUM NA LISTOPAD  

1. 11. neděle  Slavnost všech svatých 

2. 11. pondělí 17:00 
Památka věrných zesnulých – 

Svaté pole  

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

5. 11. čtvrtek 9:30 
Setkání kněží Pardubického 

vikariátu 

9. 11. pondělí  
Svátek Posvěcení lateránské 

baziliky 

15. 11. neděle  Sbírka na plošné pojištění II. 

21. -22. 11.  Svátost Pomazání nemocných 

22. 11. neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále 

23. 11. pondělí 18:00 Slavnost sv. Klementa I. 

30. 11. pondělí  Svátek sv. Ondřeje 

BOHOSLUŽBY NA LISTOPAD  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

1.,15.,22.,29. 11. 
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 7. 11. 

Neděle 29. 11. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 11. 11:00 Martinské posvícení 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 11. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda  

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 8. 11. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 14. 11. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 21. 11. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 1. 11.,6.12. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 28. 11. 15:00 Mše svatá 

Sbírka na Plošné pojištění 

V neděli 15. Listopadu proběhne sbírka na Plošné 

Pojištění II., ze které jsou hrazeny všechny pojistné 

události na církevních objektech naší diecéze. Za Přelouč 

jsme letos v březnu odeslali 4.600 Kč. Děkujeme za vaše 

dary.   

Přesunutí bohoslužby v Kladrubech n. Labem 

V Kladrubech nad Labem jsme se při nedělní mši 25. 

10. 2015 v 8:00 domluvili na přesunu bohoslužby 

z poslední na 2. neděli v měsíci. Důvodem je, že věřící 

z Lipoltic můžou navštívit Přelouč v 9:30; nebo nejbližší 

Turkovice v 11:00. Děkuji vám za pochopení. LP 

Udělování svátosti Pomazání nemocných 

O Slavnosti Ježíše Krista Krále při mši svaté (So 21. 

11. 18:00 večerní a Ne 22.11 9:30 ranní) budeme udělovat 

svátost pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout ti, 

kdo dovršili 60 let, ale také ti, kdo jsou vážně nemocní. 

Důležité je se připravit svátostí smíření (stačí měsíční) i 

duchovně. 
Odpustky pro duše v očistci 

Od 1. do 8. Listopadu je možno získat po splnění tří 

obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 

hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; 

v ostatních dnech takto lze získat odpustky částečné. 
 



Volby do pastorační rady 

V listopadu 2015 proběhnou v Přelouči 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 1. 

Listopadu 2015 do 15. 

11. můžete navrhnout 

kandidáty, kteří pak 

budou osloveni. 

Napište je na lístečky a 

vhoďte do připravené 

urny v kostele. 

Pondělí 16. 11. – 

čtvrtek 19. 11 – 

oslovení kandidátů. 

Od 21. listopadu bude vyvěšen seznam kandidátů, 

z kterých si můžete vybírat zástupce do pastorační rady. 

V sobotu 21. Listopadu a neděli 22. listopadu 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 

předem u volební komise, paní Bezdičková a Jiráková. 

Ve dnech  So 28. – Ne 29. 11. proběhnou samotné 

volby, kdy budete moci vhodit hlasovací lístek do 

hlasovací urny. V pátek 27. 11. bude urna umístěna na faře 

a to od 13:00 – 17:30 (pro ty, kteří se nemohou dostavit do 

kostela v danou dobu) a od 17:30 hodin bude přemístěna 

do kostela. Hlasovací lístky můžete poté vhodit přede mší 

svatou nebo po mši svaté. 

Další podrobnosti naleznete na nástěnce v kostele. 

Podpora rodiny - LETNÍ VÝLET NA PODZIM 

Pro uživatelské rodiny jsme měli naplánovaný letní 

výlet, dvakrát jsme měnili termín, ale stále bylo takové 

vedro, že bychom se určitě necítili dobře. Odložili jsme ho 

tedy na říjen a udělali jsme dobře. Jeli jsme v sobotu 2.10. 

2015, bylo krásné slunečné počasí, teploty okolo 18 

stupňů. Navštívili jsme Babiččin dvoreček a dědečkovu 

obůrku v Licibořicích a cestou zpět jsme se zastavili na 

rozhledně Bára u Chrudimi. 

Výlet se mimořádně vyvedl, děti byly nadšené, mohly 

si prohlédnout velké množství domácích zvířátek, nakrmit 

je i pohladit. Viděli jsme krávu, prasata, ovce, kozy, 

slepice, kachny, husy, nutrie, psa, kočky, morčata, králíky. 

Některá zvířátka bylo dokonce možné si zakoupit, takže se 

k nám na cestu zpět přidal králík a morče. V obůrce jsme 

si prohlédli koně, divoká prasata, jeleny, srnky, laně, 

pštrosy. Kdo sebral odvahu na koni se mohl povozit, 

hrnuly se hlavně malé děti. Už tradičně jsme si opekli 

špekáčky, ale nejdřív jsme si museli nasbírat dřevo a 

založit oheň, pro některé děti to byla premiéra. Výlet jsme 

financovali z prostředků tříkrálové sbírky, postní almužny 

církve římskokatolické a Města Přelouče – děkujeme. 

Zapojte se do Národní potravinové sbírky 

V sobotu 21. 11. 2015 se uskuteční 3. ročník Národní 

potravinové sbírky, bude opět možnost darovat trvanlivé 

potraviny ve více než 180 prodejnách Tesco, Penny, 

Kaufland, Albert a Globus. LETOS POPRVÉ I 

V TESCU PŘELOUČ. 
Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys 

pro společnost, v rámci projektu Potraviny pomáhají, spolu 

s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. 

Snaží se reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % 

obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. 

V roce 2014 se při národní potravinové sbírce 

vybralo úžasných 173 t potravin. 
Pracovnice naší služby spolu s dobrovolníky 

se v loňském roce sbírky zúčastnily v Tescu 

Chrudim. V prodejně pomáhaly, radily, jaké 

potraviny jsou pro sbírku nejvhodnější 

a zároveň darované potraviny vybíraly. Z 

obchodů putovaly potraviny do potravinových 

bank a dále konkrétním lidem, například 

matkám s dětmi, mentálně či tělesně 

postiženým nebo lidem bez domova. Letos se 

tedy budeme na všechny dárce těšit v Tescu 

Přelouč, zároveň hledáme dobrovolníky, kteří 

by nám sbírku pomohli realizovat. Veškeré 

informace u vedoucí služby na tel. 731 598 914, nebo 

email levinska.charita@seznam.cz. 
Můžete nakoupit nebo přinést např. tyto potraviny a 

drogérii: pečivo, trvanlivé mléko, mouka, cukr, sůl, 

těstoviny, rýže, dětská výživa – sušené mléko, kaše, 

přesnídávky, krupička, hotová jídla v konzervě, paštiky, 

snídaňové cereálie, polévky, olej, tuky, čočku, hrách, 

fazole, sladkosti. Prášek na prádlo, aviváž, toaletní papír, 

ubrousky, vložky, dětské pleny, dětské čistící ubrousky a 

další. Dary budeme přijímat přímo v prostorách Tesca 

Přelouč a budou použity v našem regionu.       Rita 

Levinská, vedoucí služby 

Láska a pravda se nikdy nevnucují 

Co je „pravda“, kterou Ježíš přišel na svět dosvědčit (srov. 

Jan 18,37)? Celá jeho existence zjevuje, že Bůh je láska: 

toto je pravda, kterou plně dosvědčil obětí svého života na 

Kalvárii. Kříž je „trůnem“, na němž se manifestuje 

vznešená královská hodnost Boha Lásky. On obětí na 

odčinění hříchu světa porazil vládu „knížete tohoto 

světa“ (Jan12,31) a definitivně ustanovil Boží Království. 

Království, které se projeví v plnosti na konci časů, až mu 

budou podrobeni všichni nepřátelé a jako poslední i smrt 

(srov. 1 Kor 15, 25-26). Potom Syn odevzdá království 

Otci a Bůh bude nakonec „všechno ve všem“ 1 Kor 15, 

28). Cesta, která vede k tomuto cíli, je dlouhá a nepřipouští 

zkratky, je totiž zapotřebí, aby každá osoba svobodně 

přijala pravdu o lásce Boží. On je Láska a Pravda, a láska a 

pravda se nikdy nevnucují. Klepou na dveře srdce a mysli, 

a tam, kam mohou vstoupit, přinášejí mír a radost. To je 

způsob kralování Boha; to je jeho spasitelský plán; to je 

„tajemství „ v biblickém smyslu slova, tedy plán, který se 

postupně zjevuje v dějinách.  
Na minutu s Benediktem XVI., promluva ze dne 26. 11. 2006, Vatikán, 

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2008. 

Koncem měsíce k nám 

zavítá Advent, proto 

přijměte pozvání 

na 

ADVENTNÍ KONCERT 
dne 6. 12. 2015 v 17:00 hodin 

do kostela sv. Jakuba. 
Zahraje a zazpívá nám opět 

CANTORIBUS 

/přeloučští hudebníci z kůru a hosté/. 

Veni, veni Emmanuel… 

mailto:levinska.charita@seznam.cz

