
Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo 
Amen, amen, pravím vám, 
vy budete plakat a na
ale svět se bude radovat; 

vy se budete rmoutit, ale váš 
zármutek se prom

Jan 16:20

Velikonoční radost CírkveVelikonoční radost CírkveVelikonoční radost CírkveVelikonoční radost Církve
    Milí farníci, prožíváme radost ze vzkř
nových křesťanů v církvi; a zároveň
z našeho papeže Františka. Jeho vystupování je nové, 
ale i Ježíšovo vzkříšení přináší údiv pro mnohé dodnes. 
Prorok Izaiáš řekl: „Mé úmysly nejsou úmysly v
vaše cesty nejsou cesty moje,“ Iz 55,8. Sledujme Boží 
úmysly a hledejme v nich smysl a radost. 

Požehnaný duben, i když za kamny budem,  
přeje P. Lubomír Pilka

 

 

 
     
  

 
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

FARNÍ LIST
vydává Římskokatolická farnost Přelouč

Svazek 15, číslo 04                                 www.farnost

Poděkování za VPoděkování za VPoděkování za VPoděkování za Velikonoceelikonoceelikonoceelikonoce
    Srdečně děkuji Vám všem, kteří jste o letošních 
velikonocích sloužili Bohu. Poděkování za pokoru ve sv. 
smíření, za úklid kostelů a přípravu bohoslužeb. D
paní Knížkové za květiny k Božímu hrobu, za ob
kostelnickou službu, všem ministrantů

zpěvákům, varhaníkům a Sboru Ad Libitum a všem 
dalším lidem za službu. Bůh vám žehnej za pomoc a 
odplať svou milostí. P. Lubomír Pilka 

Koncert přeloučské mládeže Koncert přeloučské mládeže Koncert přeloučské mládeže Koncert přeloučské mládeže ––––    Gocce MareGocce MareGocce MareGocce Mare
Milí farníci, srdečně vás zveme na koncert mládeže 

z přeloučské farnosti – Gocce Mare. Secvi
vás rytmické písně pro Velikonoční dobu i jen tak pro 
radost. V neděli 14. dubna se na vás těšíme v
Jakuba od 17:00 hodin. Přijďte! Vaše mládež z

Sbírka na Sbírka na Sbírka na Sbírka na Kněžský seminář Kněžský seminář Kněžský seminář Kněžský seminář 
a návštěva bohoslovcůa návštěva bohoslovcůa návštěva bohoslovcůa návštěva bohoslovců

V neděli 21. dubna proběhne sbírka na 
seminář. Její výtěžek je určen na podporu bohoslovc
v kněžském semináři. Od pátku 19. do ned
nás navštíví 2 bohoslovci královéhradecké diecéze 
Pitřinec 3. ročník; Jan Kafka 2. ročník
z farnosti Červený Kostelec. V neděli 21.
jste srdečně zváni na faru ke společ
s bohoslovci u kávy.  

Za vaše dary a také modlitby dě
******************************************

SELMICE-SV.VAVŘINEC-MŠE SVATÁ 27. 

Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo na na na na dubendubendubenduben    
Amen, amen, pravím vám,  
vy budete plakat a naříkat,  

t se bude radovat;  
vy se budete rmoutit, ale váš 

zármutek se promění v radost. 
Jan 16:20 

Velikonoční radost CírkveVelikonoční radost CírkveVelikonoční radost CírkveVelikonoční radost Církve 
Milí farníci, prožíváme radost ze vzkříšení Krista a 

církvi; a zároveň se radujeme 
našeho papeže Františka. Jeho vystupování je nové, 

ináší údiv pro mnohé dodnes. 
„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a 

Iz 55,8. Sledujme Boží 
nich smysl a radost.  

Požehnaný duben, i když za kamny budem,  
řeje P. Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA 

5. a 19. 4. 19:00 Příprava na Bi

8. 4. pondělí  8:00 Slavnost Zv

14. 4. neděle 17:00 Koncert mládeže z farnosti

20. 4. sobota 18:00 
Koncert v
Hradecký Tuctet

21. 4. neděle  
Sbírka na Kn
Návšt

25. 4. čtvrtek 17:00 
Ekumenické setkání u Církve 
Českobratrské evangelické

27. 4. sobota 10:00 Pouť

5. 5. neděle 16:30 
Modlitba 
spole

BOHOSLUŽBY NA 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v

kostel sv. Matouše v Lipolticích

Neděle 7.,14.,21.4.  8:00 

kostel sv. 
ve Zdechovicích

Neděle 28. 4. 
Sobota 4. 5.  

11:00 
16:00 

kostel sv. Martina v Turkovicích
Neděle 14. 4. 11:00 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích
Neděle 21. 4. 11:00 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem

Mše svatá není!  

kostel sv. Marie Magdaleny
v Řečanech

Sobota 13. 4. 16:00 

Kostel sv. Jana Křtitele v
Sobota 20. 4. 
Neděle 28. 4. 

16:00 
8:00 

kostel sv. Romediuse v

Neděle 7. 4. a 5. 5. 11:00 

elikonoceelikonoceelikonoceelikonoce    
ří jste o letošních 

ěkování za pokoru ve sv. 
ípravu bohoslužeb. Děkuji 

Božímu hrobu, za obětavou 
kostelnickou službu, všem ministrantům, lektorům, 

m a Sboru Ad Libitum a všem 
h vám žehnej za pomoc a 

Gocce MareGocce MareGocce MareGocce Mare    
 vás zveme na koncert mládeže 

Mare. Secvičili jsme pro 
ční dobu i jen tak pro 

li 14. dubna se na vás těšíme v kostele sv. 
te! Vaše mládež z farnosti. 

Kněžský seminář Kněžský seminář Kněžský seminář Kněžský seminář     
a návštěva bohoslovcůa návštěva bohoslovcůa návštěva bohoslovcůa návštěva bohoslovců    

ěhne sbírka na Kněžský 
podporu bohoslovců 

Od pátku 19. do neděle 21. Dubna 
královéhradecké diecéze – Jan 

čník. Oba pochází 
ěli 21. 4. po mši svaté 
společnému setkání 

Za vaše dary a také modlitby děkujeme. 
******************************************  

 4. V 15:00 HOD. 

FARNÍ LIST 
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ALENDÁRIUM NA DUBEN 

Příprava na Biřmování 

Slavnost Zvěstování Páně 

Koncert mládeže z farnosti 

Koncert v Řečanech nad Labem 
Hradecký Tuctet 
Sbírka na Kněžský seminář –  
Návštěva bohoslovců  
Ekumenické setkání u Církve 
Českobratrské evangelické 

Pouť do Libice nad Cidlinou 

Modlitba – Cesta světla a poté 
společné posezení 

OHOSLUŽBY NA DUBEN 

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

Matouše v Lipolticích  

 Mše svatá 

 Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

 
 

Mše svatá 

Martina v Turkovicích  

 Mše svatá 

Havla v Hošťalovicích  

 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
Kladrubech nad Labem  

Mše svatá není! 

kostel sv. Marie Magdaleny 
Řečanech nad Labem  

 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

 Mše svatá 
ZMĚNA ZA KLADRUBY  

Romediuse v Cholticích     

 Mše svatá 



Ekumenická bohoslužbaEkumenická bohoslužbaEkumenická bohoslužbaEkumenická bohoslužba
Ve čtvrtek 25. dubna jste srdeč

ekumenické shromáždění, které probě
hodin v modlitebně Církve Českobratrské Evangelické. 
Zúčastní se Československá Církev Husitská, Adventisté 
sedmého dne, Církev Českobratrská evangelická a Církev 
Římskokatolická. Po bohoslužbě bude možno spole
posezení u kávy, čaje…  

Pozvání na Cestu světlaPozvání na Cestu světlaPozvání na Cestu světlaPozvání na Cestu světla
Cesta světla (Via lucis) je pobožnost, která vznikla po 

vzoru křížové cesty (Via crucis). Během této cesty 
rozvažujeme nad zjeveními Zmrtvýchvstalého Ježíše. 
Křížová cesta poukazovala na první část Velikonoc 
utrpení Krista. Cesta světla – Via lucis
druhou část Velikonoc – Zmrtvýchvstání Krista. Kristus 
nezůstal v hrobě, On vstal z mrtvých! Ježíš Kristus, od 
svého zmrtvýchvstání až po své Nanebevstoupení, ukazuje 
svou slávu učedníkům, kteří očekávají 
Tato cesta je postavena na biblických událostech, které 
hovoří o událostech po zmrtvýchvstání Krista.

V neděli 5. Května vás zveme na prožití této 
Velikonoční cesty – Cesty světla – i do kostela sv. 
Jakuba na 16:30 hodin. 

Pouť za duchovní povolání Pouť za duchovní povolání Pouť za duchovní povolání Pouť za duchovní povolání 
Pouť královéhradecké diecéze ke sv. Vojt

zahájena mší svatou v sobotu 27. dubna 2012 
v 10:00 hod. v katolickém kostele v Libici nad Cidlinou. 
Poté následuje cesta na slavníkovské hradišt
pouť zakončena modlitbami za nová duchovní 
povolání. Další měsíce vždy v poslední sobotu bude 
dále probíhat novéna za nová duchovní povolání.

Pokud byste měli zájem o společnou pou
kolech, vyrážíme v 7:00 hodin od kostela sv. 
Jakuba v Přelouči. Pro více informací se spojte s
Jirákem. 

Noc kostelů 2013 Noc kostelů 2013 Noc kostelů 2013 Noc kostelů 2013     
Ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci p

Noci kostelů, jenž se uskuteční 24. května 2013. 
těch, kteří by rádi pomohli s čímkoliv př
koná v pátek 26. dubna od 19:00 hodin na fa
v Přelouči. Pokud někdo nemůže v tomto termín
přihlaste se u mě osobně nebo na telefonním 
732 500 118.    Lucie Hadá

    

ZZZZápis z ápis z ápis z ápis z ppppastorační radyastorační radyastorační radyastorační rady    ze dne ze dne ze dne ze dne 
• Poděkování za uskutečněné akce 
• Noc kostelů – předběžný program:

mládeže farnosti Přelouč; putování po P
chrámech; Přehlídka rouch podle liturgického roku; 
projekce činnosti farnosti; Márnice 
vzkříšení; koncert sboru Ad Libitum; Modlitba Taiz

Příští pastorační rada - 3. května. Téma: Slavnost seslání 
Ducha svatého. Pokud byste měli nějaké návrhy, prosím 
sdělte je členům pastorační rady. 
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eskobratrská evangelická a Církev 
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Via lucis – ukazuje na 
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, On vstal z mrtvých! Ježíš Kristus, od 

svého zmrtvýchvstání až po své Nanebevstoupení, ukazuje 
 Ducha svatého. 

Tato cesta je postavena na biblických událostech, které 
o událostech po zmrtvýchvstání Krista. 

tna vás zveme na prožití této 
i do kostela sv. 

Pouť za duchovní povolání Pouť za duchovní povolání Pouť za duchovní povolání Pouť za duchovní povolání ----    LibiceLibiceLibiceLibice    
diecéze ke sv. Vojtěchu bude 
sobotu 27. dubna 2012 

Libici nad Cidlinou. 
Poté následuje cesta na slavníkovské hradiště, kde bude 

a modlitbami za nová duchovní 
síce vždy v poslední sobotu bude 

dále probíhat novéna za nová duchovní povolání. 
čnou pouť na 

7:00 hodin od kostela sv. 
e spojte s p. 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci při 
ětna 2013. Schůzka 

ímkoliv při této akci, se 
19:00 hodin na faře 

to termínu přijít, 
 nebo na telefonním čísle 

Lucie Hadáčková 

Nový papež FrantišekNový papež FrantišekNový papež FrantišekNový papež František
Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v 

argentinském Buenos Aires. Otec pracoval na 
matka zůstala v domácnosti, celkem m
Vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. V 
jedenadvaceti letech se rozhodl pro kn
1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Noviciát 
prožil v Chile, licenciát (doktorát) z filozofie obdržel na 
koleji sv. Josefa v San Miguel. Poté u
psychologii na koleji Panny Marie Neposkvrn
Fé a na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos Aires. 
Kromě španělštiny mluví italsky a n
vysvěcen 13. prosince 1969 arcibiskupem Ramónem 
Josém Castellanem. Po svě
studia (1969-1971) a formaci (1971
Henares ve Španělsku). Poslední 
dubna 1973. V letech 1972
ve Villa Barilari v San Miguel, na tamní filozofické a 
teologické fakultě a v seminá
zvolen provinciálem Tovaryšstva Ježíšova v Argentin
(1973-1979). V letech 1980
Colegio Máximo de San Miguel
teologické fakultě. Biskupem Aucy a pomocným 
biskupem v Buenos Aires byl jmenován 20. kv
Svěcení obdržel 27. června 1992 z rukou kardinála 
Antonia Quarracina, arcibiskupa buenosaireského. Jeho 
biskupským heslem je „Miserando 
vychází z komentáře Bedy Ctihodného k Matoušovu 
evangeliu, 9. kap., 9. verš. V
celníka“ - Beda jakoby doplň
něj) se soucitem a vybral si ho“. Smysl hesla lze tedy 
vyložit zhruba takto: „Bůh je k nám milosrdný a vyvolil si 
nás. Buďme k druhým milosrdní i my a neotá
nikomu zády.“ První celocírkevní události, jíž se Jorge 
Bergoglio zúčastnil, byla 9. ř
1994. 3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem
koadjutorem buenosaireským a v listopadu a prosinci 
téhož roku se zúčastnil Zvláštní biskupské synody pro 

Ameriku. Kardinálem byl kreován b
21. února 2001. Stal se postupn

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, pro 
klérus, pro instituty

zasvěceného života, 
pro rodinu a Papežské komise pro 
Latinskou Ameriku. 9. listopadu 2005 byl 
zvolen předsedou Argentinské biskupské 
konference (znovu zvolen 11. listopadu 
2008). Zvolen papežem byl 13. b

v pátém skrutiniu. Stal se prvním novodobým 
neevropským papežem, prvním jezuitou v papežském 
úřadu a prvním pontifikem nesoucím jméno František.
jeho dosavadní publikační č
argentinským rabínem Abrahamem S
nebi i zemi“, knihy promluv o zasv
dvě knihy spadající do oblasti etiky, politiky a práva (o 
společném dobru a práci a o korupci).
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1971) a formaci (1971-1972, Alcalá de 
lsku). Poslední řádové sliby složil 22. 

dubna 1973. V letech 1972-1973 působil jako novicmistr 
ve Villa Barilari v San Miguel, na tamní filozofické a 

 a v semináři. 31. července 1973 byl 
zvolen provinciálem Tovaryšstva Ježíšova v Argentině 

1979). V letech 1980-1986 působil jako rektor 
Colegio Máximo de San Miguela na tamější filozofické a 

Biskupem Aucy a pomocným 
biskupem v Buenos Aires byl jmenován 20. května 1992. 

června 1992 z rukou kardinála 
Antonia Quarracina, arcibiskupa buenosaireského. Jeho 
biskupským heslem je „Miserando atque eligendo“. Heslo 

ře Bedy Ctihodného k Matoušovu 
evangeliu, 9. kap., 9. verš. Větu „Ježíš pohlédne na 

Beda jakoby doplňuje a vykládá: „(pohlédl na 
j) se soucitem a vybral si ho“. Smysl hesla lze tedy 

ůh je k nám milosrdný a vyvolil si 
me k druhým milosrdní i my a neotáčejme se k 

První celocírkevní události, jíž se Jorge 
astnil, byla 9. řádná biskupská synoda v říjnu 

ervna 1997 byl jmenován arcibiskupem-
adjutorem buenosaireským a v listopadu a prosinci 

častnil Zvláštní biskupské synody pro 
Ameriku. Kardinálem byl kreován během konzistoře 

21. února 2001. Stal se postupně členem 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, pro 
klérus, pro instituty a společnosti 

ěceného života, členem Papežské rady 
pro rodinu a Papežské komise pro 
Latinskou Ameriku. 9. listopadu 2005 byl 

ředsedou Argentinské biskupské 
konference (znovu zvolen 11. listopadu 

Zvolen papežem byl 13. března 2013 
m skrutiniu. Stal se prvním novodobým 

neevropským papežem, prvním jezuitou v papežském 
adu a prvním pontifikem nesoucím jméno František. Z 

ční činnosti lze zmínit rozhovor s 
argentinským rabínem Abrahamem Skorkou, nazvaný „O 

knihy promluv o zasvěceném životě a také 
 knihy spadající do oblasti etiky, politiky a práva (o 

ném dobru a práci a o korupci). 


