
Biblické slovo na 

červen 

A Pán nechť řídí vaše 

srdce k Boží lásce a k 

trpělivosti Kristově. 

2 Soluňanům 3,5; 

Nádherný  
   Milí farníci, 29. května při nedělní mši svaté Filip, 

Evička a Michal poprvé přijali Pána Ježíše v Eucharistii 

a předtím v pátek i jeho milosrdenství - Svátost smíření. 

Byl jsem dojat, když řekli své ANO těmto tajemným 

svátostem. Červen je ve znamení lásky srdce Ježíšova a 

neposkvrněného srdce P. Marie. V začátku písni 

„Nádherný“ slyšíme: „Ve tvém srdci je soucit a 

slitování, prapor lásky Tvé nade mnou…“, nádherný, 

pro mne vším jsi sám“. Koupil jsem si vysavač, je nový, 

nádherný, ale dokud jím neuklízím, špína bude stále 

přibývat. Přeji vám nádherný červen v duši, a srdce 

otevřené pro jeho milosti. Váš duchovní otec Lubomír. 
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Svazek 18, číslo 06                               www.farnost-prelouc.estranky.cz                                      ČERVEN  2016 

KALENDÁRIUM NA ČERVEN  

10. 6. pátek  17:00 Noc kostelů u sv. Jakuba  

14. 6. úterý 15:00 Domov důchodců 

24. 6. pátek 17:00 Slavnost Narození Jana Křtitele 

24. 6. pátek 17:00 Zakončení školního roku 

29. 6. středa 18:00 Slavnost sv. Petra a Pavla 

29. 6. středa 19:00 Pastorační rada 

3. 7. neděle 9:30 Přeloučská Mariánská pouť 

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

5., 19. a 26. 6.  
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Sobota 2. 7. 

Neděle 26. 6. 

16:00 

11:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 6. 11:30 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 12. 6. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 11. 6. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 25. 6. 16:00 Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 5. 6. 

Neděle 17. 7.  

11:00 

11:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 18. 6.  15:00 Mše svatá 

Sbírka na diecézní Charitu 
 V neděli 19. června 2016 proběhne sbírka na Charitu. 

„Slibujeme, že uděláme vše proto, aby „Charita byla 

oním pohlazením, /papež František/ které církev dává 

svému lidu“ a také, aby v naší diecézi, ale i naším 

prostřednictvím v Indii a Hondurasu ve spolupráci 

s Papežským misijním dílem, nějaké to nové charitativní 

dílo přibylo… Jiří Stejskal, ředitel DCH HK 

Novokněžské požehnání 

Jako jsme se v lednu nesešli s novoknězem, tak se 

doufám setkáme 19. června 2016 s P. Zdeňkem 

Sedlákem, kaplanem z Kutné Hory, při nedělních 

mších. Proto se posouvá mše v Hošťalovicích na 11:30. 

Já za něj budu sloužit v Kutné Hoře.  Díky L.Pilka  

Závěr školního roku 

 V pátek 24. června 2016 vás srdečně zveme na 

závěr školního roku. Začínáme v 17:00 hodin mší 

svatou s rytmickými písněmi a poté pokračujeme na 

farním dvoře. Opečeme párky, zahrajeme hry a 

rozloučíme se na prázdniny.  

Pastorační rada 

 Farní pouť na Svatém poli k Navštívení Panny 

Marie se uskuteční v neděli 3. července. Program: 

9:00 Růženec + Litanie; 9:30 mše svatá – hlavní 

celebrant P. Vojtěch Brož; občerstvení… 



Dobrovolnické centrum Přelouč 

 V sobotu 18.6.2016 pořádáme výlet do Prahy na 

pozvání hraběnky Czerninové. Prohlédneme si 

Velkopřevorství maltézského řádu na Malé straně 

včetně zahrad. Paní hraběnka navštívila Přelouč v lednu 

a teď zve naše dobrovolníky na návštěvu k sobě.  

 Hledáme dobrovolníky na aktivity s dětmi v Jakub 

klubu o prázdninách. Máme připravené různé hry, nebo 

můžete přijít s vlastním nápadem. Také Domov u 

fontány přivítá nové dobrovolníky na rozhovory a 

vycházky s jejich obyvateli. V případě zájmu nás 

kontaktujte.  

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC  

Stokrát nic umořilo osla 

Tak, jako je úkolem historiklů hledět 

zpět, je snahou lékařských oborů obracest 

se do budoucnosti a zajistit v ní člověku 

dlouhý a spokojený věk. Svým způsobem 

to platí i pro patologické anatomy, kteří 

jsou – podle mého názoru -  něčím mazi zmíněnými 

historiky a lékaři. Hledají u mrtvých to, co kdysi bylo 

nemocné, aby se tím pro budoucnost poučili živí. Má-li být 

lidské tělo zítra zdravé, musí lékař léčit nemoc, která 

pacienta trápí již dne. 

Jiná je situace s lidskou duší. Má-li 

být duše zdravá dnes, musí se léčit 

všechno, čím trpěla včera. Je zde tedy 

rozdíl mezi „uzdravením 

k budoucnosti“ a „uzdravením od 

minulosti“. Jako všechno člověčí, 

může totiž onemocnět i lidská 

minulost. 

Virové nákaze se říká hřích. Slovo 

staromódní, obsahově snad i vyčichlé, 

kteríé pokud  současníkovi ještě 

něčím voní, tak mu spíše páchne 

zatuchliniu muzea. 

Oblast medicíny poskytuje ještě 

jiná přirovnání. 

Například sklovina lidského zubu, 

která byla stvořena dokonale, je 

poškozována různými – jednou 

sladkými, podruhé kyselými – hříšky, 

které po sobě zanechávají neviditelná, 

nepatrná a zatím ještě nebolestivá zranění. Ovšem shora 

uvedené přísloví o oslovi platí i zde, a tak můžeme říci, že 

stokrát kyselé umořilo sklovinu. Především jí nedělá dobré 

zanedbaná péče, tedy nepravidelné očišťování jejího 

povrchu od všeho, co na ní ulpívá a co jí škodí. 

Také lidká duše byla stvořena dokonalůe, ale je denně 

poškozována i těmi nejmenšími hříchy, které na ní 

zanechajávají nepatrná, neviditelná a zpočátku zatím ještě 

nebolestivá zranění. Ovšem přísloví, které hovoří o onom 

ušatém zvířeti platí i pro duši. 

K radosti lidské duše patří preventivní péče i léčba jí 

samotné. Přestože se ve zpovědnici někdy můžeme cítit 

jako na zubařském křesle, jde v obou případech o naprosto 

potřebnou léčbu. K tomu, aby byla méně bolestivá, je 

v obou případech důležitá prevence a pravidelné 

prohlídky.  

Z knihy: O radostech lidské duše, Max Kašparů, 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří,  2008 

Neposkvrněné srdce Panny Marie 

 Za prvního šiřitele úcty k 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bývá 

udáván sv. Jan Eudes. Šířil ji i ve svých 

spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta 

označována za církevně schválenou. První 

papežské povolení liturgického slavení dal 

Pius VII. (1800-1823). 

 V roce 1836 bylo v Paříži založeno ke cti 

Nejčistšího srdce Panny Marie bratrstvo, 

které šířilo úctu k Mariinu Srdci a rozšířilo se 

po celé Evropě. V karmelitánském řádu byla mariánská 

úcta od jeho počátku, Maria byla jeho patronkou a při 

zjevení v r. 1251 předala sv. Šimonu Stockovi škapulíř 

jako známku spásy a závazku - oděv jako symbol lidského 

nitra, šaceného Boží milostí. Přesto se zde ještě dlouho o 

úctě k Mariinu Neposkvrněnému Srdci nehovořilo, ale v 

roce 1950 papež Pius XII. řekl k celému světu, že škapulíř 

je znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie. Označil to za nevyhnutelné, protože Srdce Panny 

Marie uchráněné dědičné viny nás chce přivádět k Srdci 

Ježíšovu a k jeho milosrdenství. 

 V roce 1855 byl zaveden 

svátek Přečistého srdce Panny 

Marie. Nedlouho předtím, 8. 

12. 1854, bylo papežem Piem 

IX. vyhlášeno dogma o početí 

Panny Marie bez poskvrny 

prvotního hříchu. Teprve po 

něm se začal šířit výraz 

"Neposkvrněné Srdce Panny 

Marie". 

 Panna Maria o zavedení 

pobožnosti k svému 

Neposkvrněnému Srdci 

požádala ve Fatimě při zjevení 

13. 6. 1917 slovy: "Bůh chce 

zavést ve světě úctu k mému 

Neposkvrněnému Srdci." 

 Roku 1930 Panna Maria 

při zjevení sv. Kateřině Labouré (pam. 31. 12.) žádala o 

ražení, dnes po celém světě rozšířené, medailky 

"Neposkvrněného početí" (označované za zázračnou), na 

zadní straně se dvěma Srdci, Ježíšovým a Mariiným, takto 

spojenými do jedné úcty. 

 Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papež Pius XII. 

zasvětil celý svět 31. 10. 1942, od roku 1944 ustanovil 

jeho svátek na 22. 8. za závazný pro celou Církev. Po II. 

vatikánském koncilu byl s upravováním církevního 

kalendáře na tento den zaveden svátek P. Marie Královny 

a svátek jejího Neposkvrněného Srdce přesunut hned za 

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po 2. neděli po 

Seslání Ducha Svatého. Slavnostní zasvěcení 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Ruska a celého světa 

vykonal 24. 3. 1984 papež Jan Pavel II. 

 www.životopisysvatých.cz 

Zasvěcení Neposkvrněnému 

srdci Panny Marie 

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se 

Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co 

mám. Přijmi mě pod svou Mateřskou ochranu. 

Ochraň mě před každým nebezpečím. 

Pomáhej mi přemáhat pokušení, které mě 

svádí ke zlému, abych si zachoval čistotu těla i 

duše. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým 

útočištěm a cestou, která vede k Bohu. Vypros 

mi potřebnou milost, abych se z lásky k Pánu 

Ježíši často modlil a obětoval za obrácení 

hříšníků a na usmíření Tvého srdce, které bylo 

uráženo tolika hříchy. Ve spojení s Tebou chci 

žít v dokonalé jednotě a oddanosti k 

Nejsvětější Trojici. Věřím v ni, klaním se jí a 

miluji ji. Amen.                         www.fatym.cz 

http://www.životopisy/

