
Biblické slovo na září 

Kdo chce jít za mnou,  

zapři sám sebe,  

vezmi svůj kříţ a následuj mě. 

Matouš 16, 24; 

Svatořečení Matky Terezy  - 4. září 2016 

     Milí farníci, na setkání mládeţe v Krakově papeţ 

František vybízí mládeţ ke křesťanství, které je náročnější 

neţ pohodový ţivot na pohovce. „Doba ve které žijeme, 

potřebuje mládež, která má už obuté boty, nebo spíše 

pohorky“. Nový školní rok, semestr, bude opět „výšlap ke 

vzdělání“. K pohotovostí ve sluţbě byla připravená i sestra 

Marie Terezie od dítěte Jeţíše, z komunity Naší Paní 

Loretánské /Anglické panny/, která bude dnes 4. září 2016 ve 

Vatikánu svatořečena. Tak vzhůru do modlitby + do práce. 

Poţehnáaný školní rok a září přeje váš P. Lubomír. 

 

 

 
       

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 

Svazek 18, číslo 09                               www.farnost-prelouc.estranky.cz                                            ZÁŘÍ  2016 

KALENDÁRIUM NA ZÁŘÍ  

6. 9. úterý 15:00 Domov důchodců 

8. 9. čtrvtek 8:00 Svátek Narození Panny Marie 

14. 9. středa  Svátek Povýšení sv. Kříže 

18. 9. neděle  Sbírka na Církevní školství 

18. a 25. 9. 
16:00 

16:30 

Modlitba Litanií 

Promítání filmu o Matce Tereze 

27. 9. úterý 19:00 Pastorační rada 

28. 9. středa 18:00 Slavnost sv. Václava, mučedníka 

BOHOSLUŽBY NA ZÁŘÍ  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

4., 18. a 25. 9. 
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Sobota 3. 9. 

Neděle 25. 9. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 11. 9. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 9. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 11. 9. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 10. 9. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 17. 9. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 4. 9.  

Neděle 2. 10. 

11:00

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 24. 9. 15:00 Mše svatá 

Matka Tereza – Pero v Boží ruce 

 V neděli 4. září probíhá svatořečení Matky Terezy. K této 

události bychom vás rádi chtěli přizvat a hlavně pozvat na 

společné promítání ţivotopisného dvoudílného filmu Pero 

v Boţí ruce, který pojednává o duchovním a tělesném díle 

této světice. V neděli 18. a 25. září jste srdečně zváni na 

faru od 16:30 hodin. Půl hodiny před je moţno se sejít i 

v kostele ke společné modlitbě Litanií. 

Přednáška o P. Josefu Toufarovi 

 V sobotu 1. října od 17:00 hodin jste srdečně zváni do 

kostela sv. Jakuba v Přelouči na přednášku o P. Josefu 

Toufarovi, kterou povede kněz doc. PhDr. Tomáš Petráček 

Ph.D., Th.D. Poté bude následovat mše svatá. 

Proglas a Noe 
 Drazí věřící, chtěla bych poděkovat všem, kteří mě 

přispěli na provoz rádia Proglas a televize Noe. Mohou 

vysílat jen díky  peněţním příspěvkům, modlitbám a Boţí 

pomoci a poţehnání. Z naší farnosti jsem poslala 7 100 Kč 

na Proglas  a  5 700 Kč na televizi Noe. Ptáte se mě, kolik 

máte přispět. Kaţdá koruna je dobrá, kdyţ je dána od srdce 

a na prospěšnou činnost. Dary jsou různé, od 50 Kč do 1 000 

Kč. Za vše moc děkuji.  Začátkem příštího roku Vám přijde 

potvrzení o výši daru. Musím se Vám k něčemu přiznat. Je 

ten rok Boţího milosrdenství a jeden ze skutků duchovního 

milosrdenství je napomínat hříšníky a tak si 

to dovolím  napsat. Jsou mezi námi farníci, kteří mě 

odbydou, kdyţ jdu za nimi s prosbou o příspěvek, ţe posílají 

peníze sami. Jenţe já potom jako Kapr a KaNoe, která 

roznáším veškerou poštu z Proglasu a Noe, pro ně zásilku 

nemám.... A ještě něco musím napsat, kdo sledujete tato 

media a nepřispívá, má hřích proti sedmému přikázání. 

Nebudu moralizovat, nepřísluší mně to a navíc se ze svých 

skutků budeme jednou zpovídat našemu Pánu a budeme tam 

stát kaţdý sám za sebe. Přeji poţehnané dny. Vaše sestra v 

Kristu  PharmDr. Anna Bečičková 

 



Světové dny mládeže Kraków 2016,  

to bylo hodně:  

 zážitků. Program byl velmi pestrý, v nabídce byla 

spousta vydařených akcí, ať uţ dopolední a večerní 

programy v Českém národním centru, nebo odpolední 

koncerty, poboţnosti, výstavy, workshopy a prohlídky 

kostelů po celém městě pro všechny poutníky. 

 setkání se svatým otcem. František si v Krakově nemohl 

snad ani na vteřinu odpočinout. S poutníky se setkal 

celkem čtyřikrát: na slavnostním přivítání, kříţové cestě, 

vigilii a závěrečné mši svaté. Pokaţdé měl hezkou asi 

půlhodinovou promluvu. Příleţitost setkat se s ním si 

nenechal ujít vţdy minimálně milion lidí. 

 lidí. Jinak to ani nemohlo vypadat. Do půlmilionového 

města přijelo dalších 1,5 milionu poutníků z celého světa, 

kteří byli všude: v ulicích, restauracích, kavárnách, 

hospodách, muzeích, obchodech a obchůdcích, 

tramvajích, kostelích, na zastávkách městské dopravy, 

koncertech, setkáních s papeţem a určitě i všude jinde. 

Prý jediné prázdné místo v celém městě byl kostel určený 

k tiché modlitbě.  

 hluku. Jak krásná je tichá česká spiritualita! V centru 

města i v tramvajích byl neustále hluk. Volali na sebe 

italské nebo francouzské skupiny poutníků, poutníci ze 

všech moţných zemí hráli a zpívali nejen při pochodu 

městem, ale i při cestách tramvají. Bohuţel se neuměli 

ztišit ani na bohosluţbách. 

 tramvají. Městskou dopravou mohli poutníci jezdit 

zdarma. Krakovský dopravní podnik se na situaci 

připravil a zavedl posilové tramvajové i autobusové 

linky, které měly jezdit v pravidelných intervalech. 

Tramvají sice bylo všude plno, ale lidí ještě více a kolejí 

nedostatek. O pravidelných intervalech nebo plynulé 

dopravě jsme si mohli nechat jen zdát, ale vţdycky jsme 

se dostali tam, kam jsme potřebovali. 

 jídla. Měli jsme zajištěnou plnou penzi: snídani, oběd i 

večeři. Párkrát jsme dostali balíček, ve kterém bylo jídlo 

pro 2 poutníky, ne pro jednoho, jak bylo zamýšleno. 

Pokud se tedy vydáte na podobnou pouť, neberte si 

s sebou moc jídla navíc, ať ho nevezete zase zpátky. 

 zmatku. Hned po našem příjezdu nastal problém: rodiny, 

ve kterých jsme měli být ubytovaní, uţ byly obsazené. 

To se vyřešilo rychle, bydleli jsme ve škole. Ale 

nedostali jsme visačky poutníka, na které jsme museli 

celý den čekat, nedostali jsme stravenky (ty ale kvůli 

chybě Poláků neměl nikdo z českých poutníků). Při 

přesunu na vigilii jsme stáli v dlouhých frontách na 

otevřeném slunci, protoţe akce byla organizačně 

zajištěna odhadem pro desetinu skutečného počtu 

účastníků. 

 duchovního povzbuzení. Při 

vigilii se svatým otcem se 

konečně všichni ztišili. 

Atmosféra obrovské louky plné 

lidí, kaţdý s rozsvícenou svíčkou 

v ruce a všichni v tichu spojeni 

modlitbou se svatým otcem, to se 

jinde zaţít nedá. Povzbuzující 

bylo i kázání papeţe Františka při 

nedělní mši svaté.  

 I kdyţ byla pouť náročná psychicky i fyzicky, 

odváţíme si z ní spoustu hezkých záţitků a doporučujeme 

všem (i třeba jen duchem) mladým se podobné akce 

zúčastnit!          Martina Petržilková a Tomáš Měkota 

CHARITA - Akce Škola k životu nestačí 
 Ve spolupráci s přeloučskými skauty pořádáme 

v sobotu 10. 9. 2016 opět akci ŠKOLA K ŢIVOTU 

NESTAČÍ. Přizvali jsme další přeloučské organizace, 

které pracují s dětmi (Orel Přelouč, TJ Sokol, DDM, RC 

Sluníčko, Oddíl veslování, Rugby Přelouč a za nás Jakub 

klub, Dobrovolnické centrum a Podpora pro pěstouny) a 

společně připravíme příjemné odpoledne pro děti i rodiče 

plné her a soutěţí, skauti zvou tradičně do lanového 

centra . Začátek je v 14.00, budeme na Masarykově 

náměstí, za školou i pod parkem. O kulturní záţitek se 

postará kapela Buď fit a Leona Šenková. A pro nejmenší 

máme i skákací hrad.  

PŘELOUČ – BEZBARIÉROVÁ?!  
Akce pod záštitou vicehejtmana Ing. Romana 

Línka, MBA 

 Víte, kolik máme v Přelouči obchodů, hospod a 

restaurací? A kolik z nich je bezbariérových? 50%? 20%? 

10%? V hodnocení bezbariérovosti města, které hodnotilo 

přístup na úřady a k lékařům, jsme dopadli velice dobře. 

Ale člověk běţně navštěvuje více obchody, restaurace, 

kulturní a sportovní akce, neţ úřady a lékaře. Proto jsme se 

rozhodli, v spolupráci s Národní radou osob se zdravotním 

postiţením (NRZP), pardubickým sportovním klubem 

Nezlomení a firmou Kury zmapovat situaci v našem 

městě. Do Přelouče jezdí pravidelně do Autoškoly Peml 

několik desítek vozíčkářů z celé ČR, tak nás zajímá, jaké 

sluţby mohou vyuţít.  Ale nejen oni, ale i občané našeho 

města, kteří jsou dočasně nebo trvale upoutání na invalidní 

vozík. Kromě přístupu vozíčkářů budeme zjišťovat i 

moţnosti návštěvy restaurací seniorů s holemi, maminek 

se speciálním kočárkem pro dítě se zdravotním postiţením.  

Mapování bude probíhat ve dnech 1.-10.9.2016. Moţnost 

jízdy na vozíku a zkoušky bariérovosti centra Přelouče 

bude moţné na akci 10.9.2016 od 14.00 na Masarykově 

náměstí. Prezentace výstupů bude na setkání ve středu 

21.9.2016 v Galerii a vinotéce u Kotýnků v čase 16.00-

17.30. Diskuze se zúčastní Ing. Roman Línek, 1. náměstek 

hejtmana, dále Mgr. Radka Svatošová, krajská 

koordinátorka NRZP pro Pardubický kraj a Ing. Mgr. 

Zdenka Kumstýřová, zastupitelka.  Vsup je volný, srdečně 

Vás zveme. Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka 

Sbírka na Církevní školství 
 V neděli 18. září 2016 proběhne sbírka na církevní 

školství. V královéhradecké diecézi působí cca 10 

církevních škol - zařízení. Za vaše dary upřímné díky. P. 

Karel Moravec, vikář pro školství 

Novokněžské 
požehnání 

 V neděli 7. 8. 

2016 přijal kněţské 

svěcení P. Petr Justin 

Dvorský OP rodák z 

Ostrova u Macochy 

od biskupa Mons. Tomáše Holuba. 

P. Justin Dvorský, OP novokněz 

řádu dominikánského 

z Olomouckého kláštera nás poctí návštěvou a bude sluţit 

4. 9. 2016 v 9:30 v Přelouči primiční mši, pak udělí 

novokněţské poţehnání. 

Dětské bohoslužby ve farnosti 

     V letošním školním roce budou nadále 

pokračovat dětské bohosluţby a to poslední 

neděli v měsíci. Během mše svaté zazní 

rytmické písně a při kázání bude probíhat 

program pro děti a to v boční kapli kostela. 

Srdečně zveme všechny děti a těšíme se na 

shledání v neděli 25. září!                                   


