
Biblické slovo na 

prázdniny 

Plesejte a jásejte, neboť nad 

vámi vládne Svatý Izraele. 

Izajáš 12,6; 

 

Můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli… 
    Milí farníci, duchovní otec Vojtěch Brož přijal 

pozvání, sloužit mši svatou na „poutním místě“ 

v Přelouči, v kostele navštívení Panny Marie. Naši 

předci ve víře se zde scházeli, jako my nyní, s prosbou o 

Boží pomoc, přímluvu Matky Boží. S poděkováním 

městu Přelouč za výmalbu ambitů ji můžeme dnes slavit 

slavnostněji. Spolu se všemi poutníky: u Prokopa na 

Sázavě, Cyrila a Metoděje na Velehradě, Jakuba v 

Kompostele, s mládeží a papežem  Františkem 

v Krakově: Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho 

milosrdenství je věčné!  Žalm 118,4; Požehnané 

prázdniny přeje váš duchovní otec Lubomír. 

 

 

 
       

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 

Svazek 18, číslo 07-08                          www.farnost-prelouc.estranky.cz                                 PRÁZDNINY  2016 

KALENDÁRIUM NA PRÁZDNINY  

3. 7. neděle  17:00 Přeloučská Mariánská pouť 

5. 7. a 2. 8. 15:00 Domov důchodců 

24. 7. neděle 9:30 Svatojakubský den 

15. 8. pondělí 18:00 Slavnost Nanebevzetí P. Marie 

21. – 26. 8.  Farní výlet pro děti 

31. 8. středa 19:00 Pastorační rada 

4. 9. neděle 9:30 Farní den 

BOHOSLUŽBY NA PRÁZDNINY  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle 5.,17. a 

24.7.; 7.,21. a 28.8. 
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Sobota 6. 8. 

Neděle 31.7. a 28.8. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 10.7. a 14.8. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17.7. a 21.8. 11:30 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 10.7. a 14.8. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  
Sobota 9.7. a13. 8. 

Neděle 24. 7. 

16:00 

15:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 16.7. a20.8. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 17. 7. 

Neděle 7. 8. 
14:00

11:00 
Poutní mše svatá  

Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 30.7. a27.8. 

Neděle 7. 8.   

15:00 

15:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Svatojakubská pouť 

 V neděli 24. července jste srdečně zváni do Přelouče 

na Svatojakubskou pouť. Mše svatá v 9:30 a poté 

pohoštění. Možno posedět i na faře u kávy! 

Farní den 

Na první neděli v září, 4. 9. 2016, připadá již 

tradiční Farní den! Zahájíme jej mší svatou v 9:30 a 

poté pokračujeme opékáním ovce na farním dvoře a 

bohatým programem (promítání fotek z Izraele – 

Miroslav Kumstýř; šipky; biblický kvíz a jiné…) Bližší 

info bude zveřejneno na plakátu. Jste srdečně zváni! 

Panna Maria Čenstochovská 

 Mezi stovkami polských poutních míst zaujímá 

Jasná Hora zcela jednoznačně výsostné postavení. 

Prvním a nejstarším dokumentem pojednávajícím o 

tomto milostném obrazu je latinský rukopis nacházející 

se v klášterním archivu: Přenesení obrazu Blahoslavené 

Marie Panny. V rukopise čteme: Autorem obrazu je sv. 

Lukáš Evangelista. Na žádost věřících namaloval podobiznu 

Marie s Děťátkem na desce stolu, u něhož sedávala. Císař 

Konstantin nařídil přenést obraz z Jeruzaléma do 

Konstantinopole a umístit v chrámě. Tam se obraz proslavil 

četnými zázraky. Ruský kníže Lev, okouzlen tímto zázračným 

obrazem, si na Konstantinovi vyprosil darování tohoto 

obrazu. Přenesl jej poté do svého knížectví a nařídil ho 

bohatě ozdobit. U obrazu se opět začaly dít zázraky. 



Panna Maria Čenstochovská 

….pokračování z titulní strany…. V době 

války, kterou na Rusi vedl Ludvík Uherský, byl 

obraz ukryt na belzském hradě. Po kapitulaci 

se obrazu zmocnil královský místodržitel kníže 

Vladislav II. Opolský. V době obléhání hradu 

Litvíny a Tatary proletěl jeden šíp do hradu a 

zasáhl pravou stranu obrazu. Tehdy na 

nepřátele mlha padla a vyděsila je. Kníže na 

ně udeřil a rozdrtil je. Když chtěl odvézt obraz 

do svého knížectví, navzdory velkému počtu 

koní se však obraz nepohnul z místa. Tehdy 

kníže složil slib, že vystaví kostel a klášter tam, kde obraz 

bude umístěn. Nato se koně zlehka dali na cestu a zavezli 

obraz na Jasnou Horu. Tam byl umístěn v kapli, kde opět 

zazářil zázraky. 

 Nynější obraz Čenstochovské Madony je věrnou kopií 

toho prvotního, který byl r. 1430 zničen. Vladislav II. 

Opolský pozval do Čenstochové paulíny z Uher. Věnoval 

jim dřevěný farní kostel ve 

Staré Čenstochové. Díky Janu 

Dlugoszovi známe přesně akt 

předání kostela, že k tomu 

došlo 23. 6. 1382. Obraz se 

velmi brzy stal cílem poutníků 

z různých končin, kteří díky 

modlitbě k Marii zakoušeli 

mnoho milostí. Začali sem 

také přinášet četné votivní 

dary. To sem přilákalo i 

lupiče. O Velikonocích L. P. 

1430 dobyli Jasnou Horu dva 

polští šlechtici spolu s jedním 

ruským knížetem. Pro 

zahlazení stop použili služeb 

husitských oddílů, které v té 

době táhly Slezskem. Klášter 

už byl znám široko daleko 

díky zázračným milostem, 

které obdrželi věřící modlící se 

před milostným obrazem 

Matky Boží. Útočníci měli za 

to, že oplývá pohádkovým 

bohatstvím, když se však 

ukázalo, že majetek kláštera je 

velice skrovný, sebrali 

liturgické nádoby, kříže a 

bohatou dekoraci. I ze 

samotného milostného obrazu 

vyloupali veškeré šperky a 

zlato, kterým ho ozdobili 

zbožní poutníci. Nakonec 

uštědřili Panně Marii několik ran šavlí. Král Vladislav 

Jagellonský vyhověl prosbě paulínů a vzal zničený a 

zneuctěný obraz do Krakova, kde pověřil své dvorní 

umělce jeho restaurací. Má se za to, že šlo o malíře 

pocházející z Rusi, specializované na byzantské ikony. 

Snažili se obraz restaurovat do původního stavu, leč barvy 

nanášené novou technikou – temperou původní originál 

nechtěl vstřebávat a enkaustickou techniku nikdo neznal. 

Proto byla nejprve vyhotovena jeho věrná kopie (možná 

též z jedné z již existujících kopií). Podle ní pak byl 

zhotoven nový obraz. Tyto práce trvaly dva roky.  

 V r. 1655 došlo k veleslavné obraně Jasné 

Hory před Švédy. 9. listopadu přitáhl k Jasné 

Hoře hrabě Jan Vekart z Vřesovic s víc než 

3.000 žoldnéři. a požadoval bezpodmínečnou 

kapitulaci. Převor Kordecki něco takového 

rezolutně odmítl. Začalo tedy obléhání. 19. 

listopadu dorazili k Jasné Hoře generál 

Burhardt Miller a plukovník Václav Sadovský. 

Obléhání trvalo až do Vánoc – tedy více než 

měsíc. O. Kordecki měl k dispozici 

všehovšudy 160 žoldnéřů a 70 řeholníků. 

Poláci se však náhle vzchopili k válce proti 

nepřátelům, což Millera donutili opustit 27. prosince 

pozice. Desková ikona Čenstochovské Panny Marie se řadí 

k byzantským ikonám zvaným Hodegetria čili „Ta, která 

vede“. Sám obraz o rozměrech 122,2x82,2x3,5 cm se 

skládá ze tří slepených lipových desek, na něž je nanesena 

2-3 mm hrubá vrstva křídy. Samotná malba je pak 

zhotovena temperou na plátně. Je na ni zobrazena 

Nejsvětější Panna Maria 

s Dítětem Ježíšem na levé 

ruce. Matka Boží je oděná 

v červeném šatu, na němž má 

modrý plášť ozdobený liliemi 

hrabat z Anjou. Pravou ruku 

má na prsou. Dítě Ježíš na 

sobě má bohatě zlacený, 

karmínově zbarvený oděv 

s rukávy u zápěstí zapnutými – 

stejně jako tomu je u Jeho 

Matky. V levé ruce drží knihu, 

Jeho pravá ruka je pozdvižena 

v žehnajícím gestu ukazujíc 

přitom na Marii. Svatozáře 

Matky i Dítěte jsou celé zlaté. 

Pozadí obrazu je zelené, což 

v řeči byzantských ikon 

znamená plnost milostí Ducha 

Svatého. Božské Dítě je bosé, 

což ostře kontrastuje s Jeho 

bohatě zdobeným šatem. 

Mariin modrý plášť zahalující 

rovněž její hlavu působí 

dojmem prosté roušky. 

V místě nad čelem je na plášti 

namalovaná hvězda. Šaty obou 

postav jsou zlatě olemovány. 

Nadto jsou ještě obě postavy 

dodatečně obdařeny 

uměleckými šaty a korunami s 

drahokamy. 

 Ozdobování milostných 

mariánských obrazů je letitou tradicí. Ten z Jasné Hory byl 

papežem korunován poprvé r. 1717, přičemž tento akt 

vykonal bratr polského primase biskup Krzysztof Szembek 

8. září 1717 korunou, kterou k tomuto účelu nechal 

zhotovit sám polský král.. U příležitosti korunovace byl 

obraz Matky Boží obdařen drahými šaty z dílny zlatníka, 

jenž byl shodou okolností bratrem Makaria 

Szybkowského. Zhotovil tři různé šaty k různým 

příležitostem – granátové s všitými diamanty, modré 

s rubíny a zelené s perlami a různými drahokamy. 

www.brno-minorite.cz 

Světové dny mládeže 2016  

se budou konat od 26. do 31. 7.  2016  

v polském Krakově za účasti papeže Františka. Jejich 

předprogramem je pobyt v některé z 

polských diecézí (od 20. do 25. července). Bude se 

jednat už o druhé setkání v Polsku, prvním 

byly Světové dny mládeže 1991 v Čenstochové. 

Motto setkání 

„Blahoslavení milosrdní,  

neboť oni dojdou 

milosrdenství“  
Mt 5, 7 

Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém Synu 
Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás v Duchu 

Svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes budoucnost světa 
a každého člověka. 

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a 
jazyků. Veď je bezpečně po klikatých cestách 

současného světa a dej jim milost plodného prožití 
Světového dne mládeže v Krakově. 

Nebeský Otče, učiň z nás svědky tvého 
milosrdenství. Nauč nás přinášet víru pochybujícím, 

naději rezignovaným, lásku ochablým, odpuštění 
viníkům a radost smutným. Kéž se jiskra milosrdné 

lásky, kterou jsi v nás roznítil, stane ohněm 
přetvářejícím lidské srdce a obnovujícím tvář země.  

Svatá Maria, Matko milosrdenství,  
oroduj za nás. 

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)
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https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Dervenec
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