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Bohoslužby na prázdniny 

Přelouč  
18:00 

Sobotní mše 

svatá s nedělní 

platností 

9:30 Neděle 

Lipoltice 8:00 

Neděle 5., 16., 

23., 30.7. a 6., 

20. a 27. 8. 

Choltice 11:00 

Neděle  

16. 7. pouť ke 

cti sv. Romedia 

6. 8.; 3. 9. 

Zdechovice 

16:00 
Sobota  

5. 8.; 2.9. 

11:00 
Neděle  

30. 7.; 27. 8. 

Turkovice 11:00 
Neděle  

9. 7.; 13. 8. 

Hošťalovice 11:00 
Neděle  

23. 7.; 20. 8. 

Řečany nad 

Labem 
16:00 

Sobota 

8. a 22. 7. pouť 

ke cti Marie 

Magdalské 

12. 8. 

Selmice 15:00 

Sobota 

29. 7. a 26. 8. 

Neděle  

13. 8.  pouť ke 

cti sv. Vavřince 

Semín 16:00 
Sobota 

15. 7. a 19. 8. 

Kladruby nad 

Labem 
8:00 

Neděle 

9. 7. a 13. 8. 

Farní pouť do Koclířova 

 Milí farníci, srdečně vás zveme na vyvrcholení Jubilea 

Fatimy v ČR. Pojedeme společně autobusem a to 7. 10. 

2017. Zájemci hlaste se u Pavly Jadrné. Program: 9:30 

hod. modlitební hodina s Pannou Marii za náš národ a ce-

lou ČR; 10:30 hod. hlavní pontifikální mše sv. s obnovou 

zasvěcení - hl. celebrant a kazatel předseda ČBK pri-

mas český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Du-

ka OP; 12:00 hod. zasvěcení; 14:00 hod. modlitba u An-

děla míru a zásvětný průvod; Závěrečné přednášky semi-

náře s poselstvím Fatimy pro ČR. 

Dobrý Bože, miluješ nás a pomáháš nám. 

A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy 

neopouštíš. Poslal jsi nám svého Syna, který nám 

opakuje: „Nebojte se!“ Ukazuje, že přišel, aby nám 

umožnil žít naplno a v radosti. 

Prosíme Tě za všechny mladé lidi. Dej jim svého 

Svatého Ducha, aby se dobře připravili a opravdově 

prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali, 

poznali, že Ti na nich záleží, a dovolili, abys jim v 

životě pomáhal. Ať jim radost z Tebe dává sílu 

být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem. 

Kéž může každý člověk zakusit 

Tvoji dobrotu a pomoc. 

     Milí farníci, začínáme dva měsíce prázdnin, dovolených, táborů, 
poutí, setkání mládeže SDM Olomouc,... I Pán Ježíš zve apoštoly 

stranou na opuštěné místo a trochu si odpočinout /viz Mk 6,31/. Vez-

měte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného 

srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Mt11,29. S přijetím Ježíšo-

vy školy a jha přijímáme i posilu v Nejsvětější svátosti, jako letos po-

prvé Anička, Martin a Natálka, při svatém přijímání dne 18. června. 

Jules Verne a branný zákon někomu „prodloužili prázdniny“ na dva 

roky a mladí muži i dnes musí k odvodu. Kdysi jsme „bránili“ vlast 

pod smlouvou Varšavskou, nyní patříme pod smlouvu Severoatlantic-

kou a jsme členové Evropské unie. Zakladatelé EU si vypůjčili 

z knihy Zjevení, z textu o ženě, která je korunovaná hvězdami sym-
boliku. Slavíme výročí 100 let od fatimských zjevení a Panna Maria 

nás vybízí k duchovní službě, k pokání, modlitbě růžence, k budování 

a obraně míru, především ve svých duších. Ať tedy tento darovaný 

čas prázdnin nezůstane „prázdný“ na duchovní život. Požehnané do-

volené a ochranu Panny Marie na cestách vyprošuje všem Váš du-

chovní otec Lubomír. 

Maria – korunovaná hvězdami 
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Kalendárium na prázdniny 

DATUM HODINA UDÁLOST 

4. 7. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

5. 7. středa 
8:00 

9:30 

Lipoltice 

Přelouč - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

23. 7. neděle 9:30 Svatojakubský den - orelská pouť 

15. 8. úterý 18:00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

30. 8. středa 19:00 Pastorační rada 

3. 9. neděle 

11:00 

 

17:00 

Mše svatá 

Farní den - společný oběd kotlíkový guláš 

Varhanní koncert 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Biblické slovo 
na prázdniny 

A ukázalo se veliké 

znamení na nebi: Že-

na oděná sluncem, s 

měsícem pod nohama 

a s korunou dvanácti 

hvězd kolem hlavy. 

Zjevení Janovo 

12:1   



 F A R N Í  L I S T  

 Aleluja. Požehnaná jsi, Panno Maria, neboť jsi uvěřila, že se splní 

to, co ti bylo řečeno od Pána. Aleluja.  

Verš před evangeliem Lk 1, 45 

Písmo svaté 

MARIINO TĚLO JE SVATÉ A MÁ ÚČAST NA VELIKÉ 

    V homiliích a kázáních, ko-

naných pro lid ve svátek Nane-

bevzetí Bohorodičky, pojedná-

vali svatí Otcové a velicí učitelé 

o tomto tajemství jako o něčem, 

co bylo mezi křesťany už zná-

mé a uznávané. Obšírněji to vy-

světlovali, hlouběji zdůvodňo-

vali smysl a obsah toho tajemství a 

zejména stavěli do jasnějšího svět-

la, co se o tomto svátku připomí-

ná: nejen že mrtvé tělo blahoslave-

né Panny Marie nepodlehlo žádné-

mu porušení, ale také že dosáhla 

vítězství nad smrtí a oslavení 

v nebi, tak jako Ježíš Kristus, její 

jediný Syn. 

Svatý Jan Damašský, nad 

všechny vynikající hlasatel této 

v tradici obsažené pravdy, srovná-

vá tělesné nanebevzetí vznešené 

Matky Boží s ostatními jejími dary 

a výsadami a říká velmi výmluv-

ně: „Slušelo se, aby tělo té, která 

při porodu zůstala neporušenou 

pannou, zůstalo také po smrti beze 

všeho porušení. Slušelo se, aby ta, 

která nosila Stvořitele jako své dí-

tě ve svém lůně, prodlévala 

v Božím stánku v nebi. Slušelo se, 

aby ta, s níž se Otec zasnoubil, 

bydlela v nebeských komnatách. 

Slušelo se, aby ta, která hleděla 

na svého Syna visícího na kříži 

a zakusila v svém srdci meč bo-

lesti, jehož byla ušetřena při po-

rodu, mohla hledět na svého Sy-

na, jak sedí ve slávě po pravici 

Otce. Slušelo se, aby Matka Bo-

ží měla to, co má Syn, a aby by-

la od všech tvorů uctívána jako 

Boží Matka a služebnice.“ 

Podle mínění svatého Germa-

na Konstantinopolského bylo to, 

že tělo panenské Bohorodičky 

Marie zůstalo neporušené a že 

bylo vyzdviženo do nebe, nejen 

v souladu s jejím božským ma-

teřstvím, ale také odpovídalo 

zvláštní svatosti jejího panen-

ského těla: „Objevuješ se ve své 

kráse, jak je to psáno, a tvé pa-

 
Informace  

Pastorační rada 

     Poděkování za červen Boží 

tělo za úklid, oltáře, výzdobu, 

úklid k Noci kostelů, přípravu 

programu, občerstvení, za pro-

hlídky, za Varhanní koncert a 

pohoštění, 1. svaté přijímání, 

ukončení školního roku, pose-

kání, úklid dřeva, nákup špe-

káčků, opékání na faře… za ne-

zištnou službu všem ve farnos-

ti, za dobrou hudbu varhaníků a 

sboru Ad Libitum.  

Plán: Dětský tábor Brtnice 16. – 

22. 7.; Svatojakubský den a pouť 

Orla 23. 7. v 9:30;  3. 9. Farní den, 

mše od 11 hodin, poté společný 

guláš na faře. Od 17:00 varhanní 

koncert Adama Viktora ve spolu-

práci s Městem Přelouč.  7. 10. 

zájezd do Koclířova na Obnovu 

zasvěcení P.M.Fatimské 

Děkuji Bohu za 13 let ve farnos-

ti Přelouč a okolí, za vaši spolu-

práci a přátelství. P. Lubomír 

Pilka. 

Motto: 

"Dám vám nové srdce a do 

nitra vám vložím nového Du-

cha" (Ez 36,26) 
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Nejvíce však zasluhuje pozor-

nost, že od druhého století svatí 

Otcové představují Pannu Marii 

jako novou Evu, podřízenou no-

vému Adamovi a nejtěsněji spo-

jenou s ním v zápase proti pekel-

nému nepříteli. Tento zápas, jak 

je naznačeno v protoevangeliu, 

skončil nejúplnějším vítězstvím 

nad hříchem i nad smrtí, jak to 

vždycky spolu souvisí v listech 

Apoštola národů. Proto jako bylo 

slavné Kristovo zmrtvýchvstání 

podstatnou součástí a poslední 

trofejí tohoto vítězství, tak měl 

být zakončen společný zápas bla-

hoslavené Panny a jejího Syna 

oslavením jejího panenského tě-

la, jak říká apoštol: Až toto tělo 

smrtelné vezme na sebe nesmr-

telnost, potom se vyplní to, co 

stojí v Písmu: Vítězně je smrt 

navždy zničena. 

A proto vznešená Matka 

Boží, tajemně už od věčnosti 

spojená s Ježíšem Kristem je-

diným a týmž úradkem před-

určení, neposkvrněná při svém 

početí, zcela neporušená pan-

na při svém božském mateř-

ství, velkodušná spolupracov-

nice božského Vykupitele, ví-

těze, který úplně přemohl 

hřích a jeho následky, dosáhla 

nakonec jako vrcholné koruny 

svých výsad toho, že byla 

uchráněna od porušení v hrobě 

a že byla jako její Syn po ví-

tězství nad smrtí vyzdvižena 

s tělem i s duší do svrchované 

nebeské slávy. Tam se skvěje 

jako Královna po pravici své-

ho Syna, nesmrtelného Krále 

všech věků. 
Z apoštolské konstituce papeže Pia 

XII. Const. apostolica Munificentis-

simus Deus: AAS 42 (1950)   

nenské tělo je celé svaté a čisté, je 

celé Božím příbytkem. Proto se už 

nikdy nemůže rozpadnout v prach. 

Protože je to tělo lidské, je promě-

něné, aby mohlo žít nebeským ne-

porušitelným životem. Ale je to to-

též tělo, živé a oslavené, neporuše-

né, má účast na dokonalém životě.“ 

A jiný prastarý autor zdůrazňuje: 

„Protože je to slavná Matka Krista, 

našeho božského Spasitele, dárce 

života a nesmrtelnosti, dostává ži-

vot od toho, který ji vzkřísil 

z hrobu a vzal k sobě – způsobem, 

který zná jenom on sám – a navěky 

má s ním stejnou tělesnou neporuši-

telnost.“ 

Všechny tyto výroky a úvahy 

svatých Otců se opírají jako 

o poslední základ o Písmo svaté. To 

nám staví před oči vznešenou Mat-

ku Boží v nejužším spojení s jejím 

božským Synem, na jehož údělu 

má stále účast. 

Charita Přelouč 

Ocenění vedoucí služby 

Podpora rodiny 

Na začátku června se 

v Neratově v Orlických horách 

slavilo 25 let Diecézní katolic-

ké charity Hradec Králové. 

V rámci oslav byla oceněna 

naše vedoucí služby Podpora 

rodiny paní Rita Levinská a 

obdržela stříbrný charitní kříž 

za za obětavost, odvahu a lás-

ku, kterou dává do své nároč-

né služby pro rodiny v nouzi. 

Taky děkujeme a gratuluje-

me!  tým pracovníků  

Ty jsi čest  

našeho lidu 

 Požehnaná jsi, dce-

ro, od Pána, nejvyššího 

Boha přede všemi žena-

mi na zemi. Veleben buď 

Hospodin, který stvořil 

nebe i zemi. Vždyť tvé 

jméno dnes tak proslavil, 

že tvá chvála nevymizí z 

lidských úst, ale budou 

pamatovat na moc Hos-

podinovu na věky. 
 

Jdt 13,18–20; odp. 15,10d  

Žalm z liturgický textů votivní mše 

sv. Panny Marie Fatimské 


