
Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo na na na na březenbřezenbřezenbřezen    
"Syn člověka musí mnoho 

trpět, být zavržen od 
starších, velekněží i 
zákoníků, být zabit  

a třetího dne vzkříšen." 
Lukáš 9.22; 

Emeritní papež Benedikt XVI.Emeritní papež Benedikt XVI.Emeritní papež Benedikt XVI.Emeritní papež Benedikt XVI.    
    Milí farníci, náš svatý otec Benedikt, již starý muž /85let/, 
opustil Petrův stolec na sklonku února 28. 2. 2013 ve 20:00 
hodin a stal se tak emeritním papežem. Věrně sloužil 
v Kristově církvi téměř 8 let, byl papežem pro všechny. 
Oslovil hlavně intelektuály svým hlubokým teologickým 
vzděláním ale i skromností. Překvapil všechny, ale nyní jsme 
plní vděčnosti za jeho službu i za návštěvu v České 
republice. Modleme se za něj, za volbu nového papeže, ale i 
za ty, kdo se připravují o Velikonocích ke křtu a prožívejme 
dobu postní jako Boží pozvání k obrácení.  

Požehnaný březen přeje P. Pilka Lubomír. 
 

 

 
     
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 

Svazek 15, číslo 03                                 www.farnost-prelouc.estranky.cz                                        BŘEZEN 2013 

KALENDÁRIUM NA BŘEZEN 

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

7. a 23. 3.  19:00 Večer chval 

9. 3. sobota 13:00 Postní duchovní obnova 

15. 3. pátek 19:00 Příprava na Biřmování 

19. 3. úterý 18:00 Slavnost svatého Josefa  

23. 3. sobota 9:00 Diecézní setkání mládeže v HK 

24. 3. neděle  Sbírka na plošné pojištění 

31. 3. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

BOHOSLUŽBY NA BŘEZEN 

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., 
a 24. 3.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 31. 3.  
Sobota 6. 4.  

11:00 
16:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 3. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Až po velikonocích   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až po velikonocích   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Neděle 31. 3.. 8:00 
Mše svatá !!!!ZMĚNA ZA 

KLADRUBY  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 3. 
7. 4. 

11:00 Mše svatá 

Postní duchovní obnovaPostní duchovní obnovaPostní duchovní obnovaPostní duchovní obnova    
Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu, 

která se uskuteční v sobotu 9. Března 2013 v Přelouči 
na faře na téma „Kdo by nás mohl odloučit od lásky 
Kristovy…“ ( List Římanům 8, 35). Povede ji P. PhDr. 
Radek Martínek, vysokoškolský kaplan v Pardubicích. 
Začátek je ve 13:00 hodin přivítáním a modlitbou, 
následují 3 přednášky, čas pro duchovní rozhovor nebo 
svátost smíření a adorace. Závěr je v 18:00 hodin 
společnou mší svatou. Podrobný program je možno 
shlédnout na nástěnce v kostele. 

Sbírka na plošné pojištěníSbírka na plošné pojištěníSbírka na plošné pojištěníSbírka na plošné pojištění    
V neděli 24. března proběhne sbírka na Plošné 

pojištění. Její výtěžek je určen na pojištění všech 
církevních budov (kostelů, far atd.). Za vaše dary a také 
modlitby děkujeme. 

Předvelikonoční sv. smířeníPředvelikonoční sv. smířeníPředvelikonoční sv. smířeníPředvelikonoční sv. smíření    
Neděle 17. 3. Hošťalovice Hned po mši svaté  

Choltice 15:00 -16:00 
Neděle 24. 3 Turkovice 14.00 – 15.15 v kostele 

Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 
Přelouč  17.45 – 19.00 sv. Jakub 

Prosím o přihlášení ke zpovídání nemocných doma na 
tel: P. Lubomír Pilka 731 730 376 

******************************************  

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ PO VELIKONOCÍCH 



PPPPozvání ozvání ozvání ozvání na křížovou cestuna křížovou cestuna křížovou cestuna křížovou cestu    
V pátky v 17:25 vás srdečně zveme na křížové 

cesty do kostela sv. Jakuba. Dále můžete přijít i 
v neděli 10. 3. v 15:00 hod na stejné místo a na 
Květnou neděli 24. 3. v 15:00 hodin již tradičně 
proběhne křížová cesta na Svatém Poli. Těšíme se na 
shledání s Vámi! 

Diecézní setkání mládežeDiecézní setkání mládežeDiecézní setkání mládežeDiecézní setkání mládeže    
Milá mládeži! V sobotu 23. 3. 2013 proběhne 

setkání mládeže v Hradci Králové. Jako každý rok je 
připraven bohatý program jak duchovní tak i zábavný. 
Jistě se domluvíme na společné cestě. Poznamenejte 
si do svých diářů! 

Farní Farní Farní Farní pouť 8. května 2013pouť 8. května 2013pouť 8. května 2013pouť 8. května 2013    
Milí farníci, srdečně vás zveme na farní pouť, 

která se koná ve středu 8. května 2013. Společně 
navštívíme Neratov (prohlídka kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a mše svatá); vyhlídku na Šerlichu – 
Masarykova chata a diecézní centrum pro mládež 
Vesmír, kde budeme mít společný oběd a setkání u 
kávy. 

Odjezd autobusem od Penny je v 7:00 hodin a 
návrat přibližně v 20:00 hodin. Cena na osobu činí 
dospělí 200,- a dítě a mládež do 18 let 150,- Kč. 
Kolik budou stát prohlídky a oběd sdělíme, jak 
zjistíme. Hlaste se u Lucie Hadáčkové osobně nebo 
na tel. 732 500 118.  

Zájezd do Zájezd do Zájezd do Zájezd do Hudebního Hudebního Hudebního Hudebního divadla Karlíndivadla Karlíndivadla Karlíndivadla Karlín    
Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na společný 

výjezd na představení „Vražda za oponou“, které 
proběhne v neděli 19. května v 15:00 v Hudebním 
divadle Karlín. Lístek na představení stojí 490,- Kč. 
Jeli bychom vlakem na společnou jízdenku, která 
vyjde cca 130,- na osobu. Prosím hlaste se co nejdříve 
u Lucie Hadáčkové (tel. 732 500 118). Nejpozději do 
24. Března 2013. Platba za vstupenku se vybírá při 
nahlášení. 

Farní výlet pro děti a mládežFarní výlet pro děti a mládežFarní výlet pro děti a mládežFarní výlet pro děti a mládež    
Milí rodičové, v srpnu 

plánujeme již 8. farní výlet 
pro děti a mládež z farnosti 
Přelouč a okolí, který se 
uskuteční ve dnech 27. 
července – 7. srpna 2013 na 
faře ve Velkém Újezdu.  

Program: výlety po okolí, sportovní aktivity, 
modlitba, katecheze a především společenství! Cena:   
1.800,- Kč (zahrnuto ubytování, strava a doprava tam 
i zpět, výlety po okolí). Pokud si přejete, aby se vaše 
ratolest zúčastnila výletu, vyplňte přihlášku, kterou 
získáte na faře nebo v kostele na novinovém stolku a 
následně vyplněnou přihlášku dejte Lucii Hadáčkové 
(pro informace volejte 732 500 118).  

Láska znamená Láska znamená Láska znamená Láska znamená     
dávat sám sebedávat sám sebedávat sám sebedávat sám sebe    

Všechny tři charakteristické 
rysy mesiáše vyslovené prorokem 
Zachariášem (Zach9,9-10) – 
chudoba, pokoj, univerzálnost – se 
odehrávají ve znamení kříže. 
Prošli jsme jedním údobím, a ještě 
není zcela překonáno, v němž bylo 
křesťanství odmítáno právě kvůli 
kříži. Kříž totiž, jak se říkávalo, 

symbolizuje oběť, kříž je znamením popírání života. 
My ale chceme celý život bez omezení a bez odříkání. 
Chceme žít a nic jiného než žít. Nenecháme se 
omezovat příkazy a zákazy. Chceme bohatství a 
plnost – tak se to říkalo a ještě říká. To všechno zní 
přesvědčivě a svůdně. Je to jazyk hada, který nám 
říká: Nedejte se zastrašit a klidně jezte ze všech 
stromů zahrady! (srov.Gn3). Květná neděle nám však 
sděluje, že právě kříž je pravým stromem života. 
Život nenajdeme, když se ho zmocníme, nýbrž když 
jej budeme rozdávat. Láska znamená dávat sám sebe, 
a proto je cesta pravého života symbolizována 
křížem. Homilie papeže Benedikta XVI. při mši na Květnou 
neděli, 9. dubna 2006 

ZZZZápis z ápis z ápis z ápis z ppppastorační radyastorační radyastorační radyastorační rady    ze dne 27.ze dne 27.ze dne 27.ze dne 27.    2.2.2.2.    
Březen 

• 9. 3. Postní duchovní obnova 
• 10. 3. Křížová cesta v 15:00 h. v kostele sv. 

Jakuba 
• 23. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci 

Králové 
• 24. 3. Křížová cesta v 15:00 h. na Svatém Poli 
• 24. 3. Svátost smíření v 17:45 – 19:00 hod 

Duben 
• 24.4. Ekumenické setkání (bude upřesněno), 

téma: „Byl jsem cizí a přijali jste mě“ 
• 28. 4. Kolová a farní pouť do Libice nad 

Cidlinou  
Květen 

• 8. 5. Farní výlet – Neratov, Šerlich a Vesmír 
Červen 

• 2. 6. 1. Svaté přijímání 
• 22. 6. Udělování svátosti Biřmování –  

biskup Mons. Jan Vokál 
Červenec  

• 1. 7. Pouť na Svatém Poli – 10:00 mše svatá 
• 27. 7. – 7. 8. Farní tábor Velký Újezd 

Prosinec - 14. 12. Biblické dílo  

    Na příští pastorační radě, 3. dubna 2013, se budou 
probírat tato témata: Noc kostelů, Mariánské 
pobožnosti a Cesta světla. Pokud byste měli nějaké 
návrhy, prosím sdělte je členům pastorační rady. 


