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Bohoslužby na září 

Neděle  

3. září  

8:00 Lipoltice 

9:30 Choltice 

11:00 Přelouč 

Sobota  

9. září  

16:00 
Řečany nad 

Labem 

18:00 Přelouč 

Neděle  

10. září  

8:00 Kladruby n.L. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota  

16. září 

16:00 Semín 

18:00 Přelouč 

Neděle  

17. září  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Sobota  

23. září 
18:00 Přelouč 

Neděle  

24. září  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Sobota  

30. září  

15:00 Selmice 

18:00 Přelouč 

8:00 Lipoltice 

Neděle  

1. října  
9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Panna Maria bolestná 

Pátek 15. září 

Sekvence 

Stála Matka uplakaná 

pod křížem jak bolest samá, 

v hořkých vzlycích pro Syna. 

Její srdce Bohu dané, 

truchlící a zbědované 

sedmerý meč protíná. 

Žaluplná, zarmoucená 

nebem požehnaná žena, 

matka Boží, prostá vin. 

Hlavu sklání do svých dlaní, 

pohled na kříž vždy ji raní, 

trpí na něm její Syn. 

Matko Boží, Matko naše, 

kdo nad tebou nezapláče, 

když tě vidí v mukách stát. 

Vidět Ukřižovaného, 

tebe v slzách vedle něho, 

nutí duši zaplakat. 

Naše vina tvého Syna 

týrá tobě před očima, 

vidíš Krista v krvi ran. 

Vidíš jeho teskné rány, 

úzkost jeho umírání, 

smrt,  

v níž zůstal strašně sám. 

Matko Boží, lásku dej mi, 

kéž je tvůj a můj žal stejný, 

kéž už sama netruchlíš. 

Dej, ať patřím Kristu Bohu, 

den ze dne ať více mohu 

hořet láskou, být mu blíž. 

Maria, do srdce mého 

vtiskni rány Syna svého, 

jeho kříž kéž je i můj. 

On mé viny smýval svými kr-

vavými zraněními, 

tento trest nám rozděluj. 

S tebou pláči, slza smáčí 

oči, jimiž nevypláči 

soucit s tebou, ženo žen. 

Veď mě pod kříž svého Syna, 

jenž svou náruč rozepíná, 

s tebou stát chci pod křížem. 

Panno pannen plná jasu, 

nežij sama trpkost času, 

přijmi, prosím, lásku mou. 

Maria má, kéž ty sama 

dáš mi nést smrt Krista Pána, 

přijmout ránu za ranou. 

Kéž mě jeho rány zraní 

a kéž opojení dá mi 

jeho kříž a jeho krev. 

Až před Božím soudem stanu, 

přijď mi, Panno, na ochranu, 

vzdal ode mne Boží hněv. 

Kéž jsem křížem, smrtí Páně 

chráněn v lásce svrchované, 

milost buď mou záchranou. 

Tělo zemře, Ty však, Panno, 

dej, ať je mi nebe přáno, 

kéž Bůh přijme duši mou. 

Amen. 

 Milí farníci, skončil čas dovolených a je zde nový start do ško-
ly, do práce, povinností. Prožili jsme dva měsíce trošku většího klidu, 

věřím; a nyní čeká více práce. V září si připomínáme Narozeniny 

Panny Marie, památku jejího jména i Panny Marie Sedmibolestné /

svátek hlavní patronky Slovenska/, svátek Povýšení Svatého Kří-

že /14.9/ a státní svátek hlavního patrona Čech - sv.Václava. Připravu-

je se národní pouť ČR do Fatimy s programem 12. – 13. 9. 2017 pod 

vedením biskupů. Prožívejme tedy září i duchovně ve společenství sv. 

Václava, Panny Marie a svatých. Požehnané září přeje váš duchovní 

otec Lubomír. 

Pros za nás Boha - Svatý Václave 

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
Z Á Ř Í  2 0 1 7  S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 9  

Kalendárium na září 

DATUM HODINA UDÁLOST 

5. 9. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

8. 9. pátek 18:00 Svátek Narození Panny Marie 

14. 9.  čtvrtek 8:00 Svátek Povýšení sv. Kříže 

17. 9. neděle  Sbírka na církevní školství 

28. 9.  čtvrtek 18:00 Slavnost Sv. Václava, mučedníka  

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Biblické slovo 
na září 

 

Blahoslavení, kdo 

lační a žízní po 

spravedlnosti, neboť 

oni budou nasyceni.   

Mt, 5,6 

Sbírka na Církevní školství 
 V neděli 17. září 2017 proběhne sbírka na církevní školství. 

V královéhradecké diecézi působí: Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

v Kutné Hoře; Gymnázium suverénního řádu Maltézských rytířů ve 

Skutči; Církevní základní škola v Borohrádku; Církevní Gymnázium 

v Kutné Hoře; Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci 

Králové; ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové; 

 Dary je možné zaslat i na účet 1006010044/5500 VS 111 nebo 
hotově v pokladně na biskupství v Hradci Králové Přijměte naše 

upřímné díky za jakoukoli formu podpory! P. Karel Moravec, biskup-



 F A R N Í  L I S T  

 Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava 

žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení 

tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna ... 

Slavnost. Sv. Václava 

ZÁŽITEK Z DOVOLENÉ - P. LUBOMÍR PILKA 

V Srpnu jsme společně se dvě-

ma kněžími navštívili německé 

Bavorsko. Cestou jsme se stavi-

li v Norimberku, kde nás zaujal 

kostel s orlojem na náměstí. Ka-

tolický kostel Panny Marie na 

hlavním náměstí, postavený z 

podnětu Karla IV. v parléřov-

ském stylu roku 1362, trojlodní 

hala s pozdně gotickou fasádou 

z roku 1506,. a krásnou 14-ti 

metrovou kašnou s učenci, svět-

ci a králové, s názvem 

„Budování říše“.  Významným 

malířem, umělcem a vzdělan-

cem Norimberku je Albrecht 

Dürer,  (*21. května 1471 No-

rimberk – + 6. dubna 1528 tam-

též).  S radostí jsem objevil to-

hoto autora mně známého obra-

zu: „Modlící se ruce“. Přespali 

jsme 2 noci v klášteře v Rohru, 

kde bydlel po roce 1968 emi-

grant benediktinský opat Ana-

stáz Opasek. Nachází se zde 

klášter nyní se 2 kněžími a 4 

bratry a církevní gymnázium sv. 

Jana Nepomuckého. Další den 

jsme navštívili Altötting. V ma-

lebném hornobavorském Předalpí, 

mezi Mnichovem, Pasovem, Sal-

zburgem a nedaleko jezera Chiem-

see leží Altötting. Již přes 1250 let 

je město duchovním centrem Ba-

vorska a přes 500 let nejvýznam-

nějším Mariánským poutním mís-

tem Německa. Cílem více než mi-

lionu poutníků a návštěvníků roč-

ně je „Černá madona“ 

v oktogonu kaple Milosti. Malý 

kostel postavený zřejmě jako křti-

telnice kolem roku 700 se nachází 

uprostřed rozlehlého náměstí le-

movaného barokními budovami. 

Malá sakrální stavba uchovává 

kromě Milostné sochy také stříbr-

né urny se srdci bavorských králů 

a kurfiřtů stejně jako cenné dary. 

Papež Benedikt XVI., je velice úz-

ce spjat s tímto známým poutním 

místem, díky mnohým soukro-

mým i oficiálním návštěvám, na-

posledy v 

září 2006. 

Nazval 

Altötting 

"srdcem Ba-

vorska i srd-

cem Evro-

py" a pro-

půjčil Mari-

ánské svatyni v roce 2008 

"Zlatou růži". Cca 15km odtud 

se nachází vesnice Marktl am 

Inn, rodiště, kostel sv. Oswalda 

a křtitelnice, kde byl malý Josef 

Ratzinger, pozdější papež Bene-

dikt XVI., pokřtěn. V obci se 

nachází i muzeum v rodném do-

mě a na obecním úřadě.  Cestou 

zpět jsme ještě shlédli dva kláš-

tery, Scheyern, kde Josef Ra-

tzinger rád jezdil a klášter Wel-

tenburg u Dunaje. Kláštery 

jsou známé tím, že je tam již 

minimum bratří benediktinů, ale 

vaří se tam pivo a dá se tam 

dobře najíst.  L. Pilka 

 
Farní pouť do Koclířova 

 Milí farníci, srdečně vás zveme na vyvrcho-

lení Jubilea Fatimy v ČR. Pojedeme společně 

autobusem a to 7. 10. 2017. Cena: 160,- Kč/

osobu; děti zdarma. Zájemci hlaste se do 17. 

9. u Pavly Jadrné.  Program: 9:30 

hod. modlitební hodina s Pannou Marii za náš 

národ a celou ČR; 10:30 hod. hlavní pontifikální 

mše sv. - hl. celebrant a kazatel předseda ČBK 

primas český a arcibiskup pražský kardinál 

Dominik Duka OP; 12:00 hod. zasvěcení; 14:00 

hod. modlitba u Anděla míru a zásvětný prů-

vod; Závěrečné přednášky semináře s poselstvím 

Fatimy pro ČR. 

 
S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 9  

Charita Přelouč vás srdečně zve 


