
BIBLICKÉ SLOVO 

NA ÚNOR 

„A já ti pravím, 

 že ty jsi Petr;  

a na té skále 

zbuduji svou církev 

a brány pekel ji 

nepřemohou.“ 
Matouš 16, 18 

 

ÚNOR VE ZNAMENÍ 

MASOPUSTU A POSTU 
    Milí farníci, je po volbách, 

půl školního roku uběhlo, 

        ; ☺, a před námi 

masopust, popeleční středa … 

Všech se muselo dotknout 

předvolební vyhledávání 

hříchů, pomlouvání a 

nevražení, a naše společnost je 

rozdělená na tábory. Zlý duch 

- Diabolos – ten který 

rozděluje, si mne ruce, duše 

člověka i národa je rozjitřená. 

Je po Hromnicích a my se 

musíme opět obracet na Boha 

nejenom při bouři a hromobití, 

/a modlit se i za prezidenta/, 

ale i za jednotu, odpuštění a 

smíření, pokoj a toleranci. 

Půst není jen záležitost ve 

středu 13tého nejíst, je to 

výzva k obnově, kajícnosti, 

pokoře - k něčemu novému.  

Přeji vám k tomu silnou 

motivaci a touhu žít znova 

s Bohem. Požehnaný únor 

přeje P. Pilka Lubomír. 
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Never, never, 

  never, never give up! 
Winston Churchill 
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KALENDÁRIUM NA ÚNOR 

5. 2. úterý 15:00 Mše svatá Domov důchodců 

8. a 22. 2.pátek 19:00 Příprava na biřmování 

9. 2. sobota 13:00  Masopust na faře 

10. 2. neděle 9:30 
Udělování svátosti Pomazání 

nemocných 

11. 2. pondělí  
Panny Marie Lurdské – Světový 

den nemocných  

13. 2. středa 
17:30 

18:00 

Křížová cesta 

Popeleční středa – mše svatá 

14. 2. čtvrtek 

24. 2. neděle 

19:00 

16:00 
Modlitba chval 

22. 2. pátek 18:00 Svátek Stolce sv. Petra 

25. 2. neděle  Sbírka na Svatopetrský haléř 

27. 2. středa 19:00 Pastorační rada 

BOHOSLUŽBY NA ÚNOR 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 s nedělní platností) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 3., 10.,  

17.2.  
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Neděle 24. 2. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 2. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 2. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Až o velikonocích   

kostel sv. Marie Magdaleny  

v Řečanech  nad Labem  

Až o velikonocích   

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Neděle 24. 2. 8:00 
Mše svatá !!!! 

ZMĚNA ZA KLADRUBY 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 2. 

a 3. 3. 
11:00 Mše svatá 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

    V neděli 10. února, před svátkem Panny Marie 

Lurdské, při mši svaté v 9:30 hodin se bude udělovat 

Svátost pomazání nemocných (i v Lipolticích a 

Turkovicích). Podmínkou pro přijetí této svátosti je: 

upřímná víra v uzdravení a svátost smíření.    P. L. Pilka 

MASOPUST 

    V sobotu 9. února vás všechny srdečně zveme na 

Masopust na faře. Sejdeme se v 13:00 ve farním sále, 

kde nás čeká masopustní oběd a poté zábava, možnost 

posedět u kávy a popovídat. Opět nás navštíví hudebník 

Vilík a potěší nás svou hudbou. Společný závěr je 

v 17:00 hodin. Příspěvek na občerstvení 50,- Kč.  

Těšíme se, přijďte! Pastorační rada 

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ 

V neděli 24. února proběhne sbírka na Svatopetrský 

haléř. Její výtěžek je určen Svatému otci, aby mohl 

jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Za vaše dary 

a také modlitby děkujeme. 
****************************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 



V každičkém čase miluje 
přítel, zrodil se bratrem 

pro doby soužení. 

Přísloví 17:17 

Olej a kadidlo jsou 
pro radost srdci,  

přítel je sladší než 
chtění vlastní duše. 

Přísloví 27:9 

 

ADOPCE NA DÁLKU - 

TROJČÁTKA 
Poslání Adopce na 

dálku je umožnit vzdělání 

chudým dětem v Indii, 
aniž by musely opustit své 

rodinné a kulturní zázemí; 

otevřít jim tak cestu k 

lepšímu životu, protože se 
vzděláním mají větší šanci 

najít práci a zajistit obživu 

pro celou rodinu. Diecézní 
Charita Hradec Králové 

vyhledává pro tyto děti v 

České republice co 

nejvíce sponzorských 
rodičů, kteří by si je „na 

dálku adoptovali“ a 

finančně podporovali 
jejich vzdělání a základní 

zdravotní péči. 

Farnost Přelouč je do 
projektu Adopce na dálku 

zapojena již od roku   

2006 podporou tří 

adoptovaných dětí: 
Anitha, Archana a 

Nicholas. Každý rok 

zasíláme na jejich 
vzdělání 15 000.- Kč 

(5 000,- Kč na jedno dítě). 

Bližší informace o dětech 
jsou vyvěšeny na nástěnce 

pod věží kostela. Pokud 

byste chtěli přispět, můžete osobně u Pavly Jadrné nebo u 

paní Ivanky Mrázkové. Věřím, že i letos se nám toto 
společné dílo podaří a peníze se dají dohromady. Za Vaši 

finanční podporu i modlitby děkujeme. Lucie Hadáčková 

NOC KOSTELŮ 2013 - PROSBA O SPOLUPRÁCI 
Rádi bychom Vás touto cestou poprosili o spolupráci 

při Noci kostelů, jenž se uskuteční 24. května 2013. Jedná 

se především o samotnou tvorbu programu. Alespoň 2 – 3 

měsíce dopředu je potřeba vymyslet program, který se poté 
postupně „dolaďuje“. Každý nápad je hodnotný! Své 

návrhy můžete sdělit na setkání v pátek dne 1. března 

od 19:00 do 20:00 hodin na faře.  
Pokud nemůžete v tomto termínu přijít, přihlaste se 

prosím, na tel.: 732 500 118 nebo na e-mail: 

farnost.prelouc@seznam.cz. Svým návrhem na program 
přispějete k otevřenosti naší farnosti k obyvatelům města. 

Těšíme se na setkání s vámi! Martin a Lucie Hadáčkovi 

PŘÍBĚH NA ÚNOR 

PEVNOSTI, KTERÉ NEJSOU Z KAMENE 
Kdysi dávno žil jeden mocný panovník. 

Věděl, že jeho dny se neodvratně krátí. Co 

se stane s královstvím, až je bude muset 

opustit? Kolem dokola žijí jen samí 
nepřátelé. Jak se s nimi dokáže vypořádat 

princ, který je příliš mladý a nezkušený? Narodil se mu tak 

pozdě. Kam se jen uchýlí? Kdo ho ochrání?  

Starý král se těmi myšlenkami se dennodenně trápil. Až 
si jednou zavolal prince: „Synu, moje kralování už dlouho 

nepotrvá. Nevím, co se stane, až umřu. Kolem trůnu je 
spousta nepřátel. Mám velký strach o království, které 

jsem vybudoval, a také o tebe. Umíral bych klidněji, 

kdybych věděl, že máš kam se uchýlit v případě nebezpečí. 

Proto ti radím, aby ses rozjel po království a vybudoval si 
spolehlivá útočiště, kde to jen jde.“ 

Mladý princ se bez meškání poslušně vydal na cestu. 

Projel celou zemi, hory i doly, a všude, kde našel vhodné 
místo, nechal budovat mohutné a majestátní pevnosti.  

Pevnosti rostly v hlubinách lesa, v nejskrytějších 

údolích, na vrcholcích hor, na poušti, na březích řeka 
v podhůří. Musel na ně vynaložit mnoho peněz, ale na to 

nedbal. Šlo přece o jeho 

život a trůn. 

Za nějaký čas se vrátil 
do otcovského paláce. 

Unavený, pohublý, ale 

spokojený, že splnil 
uložený úkol. „Pověz mi, 

synu, jak jsi pochodil? Udělal jsi, co jsem ti řekl?“ ptal se 

král. „Ano, otče,“ odpověděl princ. „Po celé zemi se tyčí 

nedobytné pevnosti: na poušti i na horách i v hloubi lesů.“ 
Ale starý král, nejmocnější, jaký kdy žil, se zachmuřil. 

Zavrtěl hlavou.  

„Ne, synu, tak jsem to nemyslel. Musíš se vrátit a začít 
znovu od začátku. Pevnosti, které jsi dal postavit, tě 

v nebezpečí neuchrání. Zůstaneš sám a jen stěny a kameny 

ti nepomohou uniknout úskokům a lstem tvých nepřátel. 
Své útočiště si musíš vybudovat v srdcích čestných a 

dobrých lidí. Takové lidi musíš hledat a získat si jejich 

přátelství. Jen tehdy budeš vědět, kam se máš v těžkých 

chvílích uchýlit. Tam, kde má člověk upřímného přítele, 
tam najde přístřeší.“ 

Princ se znovu vydal na cestu. 

Tentokrát nejezdil po pouštích, 
stržích, hlubokých hvozdech, ale mezi 

lidmi. Tam si budoval útočiště podle 

slov svého otce, starého, moudrého 
krále. A stálo ho to mnohem větší 

úsilí a námahu. Ale nikdy toho nelitoval. 

Když za nějaký čas starý král vydechl naposledy, princ 

neměl jediného nepřítele, kterého by se musel obávat. 

A kolik pevností jsi dnes vybudoval/a ty? 

CHARITA - DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 

Hledáme nové dobrovolníky na rozhovory se seniory 

v Domově u Fontány, nebo  pokud se cítíte více na práci 
s dětmi, nabídneme vám možnost realizovat se a připravit 

si aktivity pro děti v Jakub klubu. Pro nové zájemce o 

dobrovolnickou práci plánujeme školení s psycholožkou 
Mgr. Evou Bicanovou na téma „Základy psychologie a 

efektivní komunikace pro dobrovolníky a 

pomáhající profese“ a to některou sobotu 

v březnu. Seminář se uskuteční podle počtu 
nových zájemců o dobrovolnickou činnost. Pro 

bližší informace jsme k dispozici na 

Charitě nebo na tel. 731 402 371. 
V loňském roce bylo v našem 

Dobrovolnickém centru aktivních 69 

dobrovolníků a celkem odpracovali 1212 dobrovolnických 

hodin. Moc děkujeme i za všechny, pro které svoji činnost 
vykonávali a mnozí dobrovolníci i nadále vykonávají. 

                          Zdenka Kumstýřová 

ZÁPIS Z  
PASTORAČNÍ RADY 

PLÁN PRO ROK 2013 
Únor 

 9. 2. – Masopust 13:00 – 

17:00 fara Přelouč  

Březen 

 16. 3. Postní duchovní 

obnova 

 17. – 24. 3. týden modliteb 

za mládež 

 23. 3. Diecézní setkání 

mládeže v HK 

 31. 3. Boží hod 

velikonoční 

Duben 

 27. 4. Diecézní pouť do 

Libice nad Cidlinou  

Květen 

 8. 5. Farní výlet 

 19. 5. Slavnost Seslání 

Ducha svatého 

 24. 5. Noc kostelů 

Červen 

 22. 6. udělování svátosti 

Biřmování 

 28. 6. Závěr školního roku 

na faře 

Červenec  

 7. 7. Pouť na Svatém Poli 

 27. 7. – 7. 8. Farní Tábor 

ve Velkém Újezdu 


