
Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo na na na na květenkvětenkvětenkvěten    
A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův,  

k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo.  
A buďte vděčni. (Koloským 3:15) 

Jsme Jsme Jsme Jsme dětidětidětiděti    Panny MariePanny MariePanny MariePanny Marie 
    Milí farníci, prožíváme máj a 
kráčíme po cestě našeho života. Za 
práci, i hodnotu, jakou je mír, musíme 
stále děkovat a pamatovat na ty, kteří 
bojovali za mír. Svatý Matouš píše: 
„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť 
oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 
5,9). Záleží na tom jakou „vůni“ 
kolem sebe šíříme. Všichni jsme 
odpovědni i za pokoj v našich duších, 
který nám vybojoval Kristus. 
Mariánské pobožnosti nás mají přivést 
k Boží Matce a do Boží náruče. Maria 
je naše Matka! „ Potom řekl tomu 
učedníkovi: "Hle, tvá matka!" (Jan 
19,27).  

+ květen přeje Váš P. Lubomír Pilka 
 

 

 
     

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    
        
    

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 

Svazek 15, číslo 05                                 www.farnost-prelouc.estranky.cz                                       KVĚTEN  2013 

KALENDÁRIUM NA KVĚTEN 

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

8. 5. středa  7:00 Farní výlet – odjezd od Penny 

9. 5. čtvrtek 18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

10. a 17. 5. 19:00 Příprava na Biřmování 

19. 5. neděle  Sbírka na Potřeby diecéze  

19. 5. neděle  Slavnost seslání Ducha svatého 

24. a 25. 5.  Noc kostelů 

30. 5. čtvrtek 18:00 Slavnost Těla a Krve Páně 

2. 6. neděle 9:30 Mše svatá – 1. Svaté přijímání 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 na Svatém Poli) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 5.,12.a19.5.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 26. 5. 
Sobota 1. 6.  

11:00 
16:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 5. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Mše svatá není!  Mše svatá není! 

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota 11. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 18. 5. 
Neděle 26. 5. 

16:00 
8:00 

Mše svatá 
ZMĚNA ZA KLADRUBY  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 5. 5. a 2. 6. 11:00 Mše svatá 

Noc kostelů Noc kostelů Noc kostelů Noc kostelů ----    prosba o spolupráciprosba o spolupráciprosba o spolupráciprosba o spolupráci    
Ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci při 

Noci kostelů. Je potřeba zabezpečit úklid kostela, 
pomoc při uvádění lidí do kostela, při podávání 
občerstvení, prohlídce kostela, s propagací atd. Kdo má 
zájem o pomoc při Noci kostelů, prosím přijďte ve 
středu 15. Května v 17:00 hodin na faru, kde si 
rozdělíme úkoly. Předpokládaná doba konání schůzky 
je půl hodiny. Pokud někdo nemůže v tento termín 
přijít, přihlaste se u mě buď osobně nebo na telefonním 
čísle 732 500 118.      

 Lucie Hadáčková 

Vigilie kVigilie kVigilie kVigilie k    Duchu Duchu Duchu Duchu svatémusvatémusvatémusvatému    
V sobotu 18. května od 19:30 hod jste srdečně zváni 

na společnou modlitbu k Duchu svatému v kostele sv. 
Jakuba. Přibližný závěr 20:30 hod. 

P. Lubomír Pilka 

Sbírka na Sbírka na Sbírka na Sbírka na Potřeby diecézePotřeby diecézePotřeby diecézePotřeby diecéze    
V neděli 19. května proběhne sbírka na Potřeby 

diecéze. Její výtěžek je určen do fondu na podporu 
práce ve farnostech ať pastoračních či stavebních. 

Za vaše dary srdečně děkujeme 

******************************************  
SELMICE-SV.VAVŘINEC-MŠE SVATÁ 25. 5. V 15:00 H. 



Noc kostelů 2013Noc kostelů 2013Noc kostelů 2013Noc kostelů 2013    
Letošní Noc kostelů se koná v pátek 24. května a 

nese motto: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase 
večera bude světlo.“  (Zachariáš 14,7)  

Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit 
bezmoci. Volání proroka Zachariáše může být 
vyjádřením každého člověka, který očekává záchranu. 
Nejen ochranu před zlem, 
ale trvalou záchranu, kterou 
už nic neohrozí. Kde vzít 
naději? Kde vzít sílu k 
očekávání, že spravedlnost, 
právo, obecné dobro 
zvítězí? Mnohokrát jsme se 
zklamali, mnohokrát jsme 
byli opět ponořeni do 
situací, které se staví proti 
nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází 
svítání, po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro 
co žít. 

V této chvíli chápeme touhu člověka po absolutním 
dobru. Touhu člověka po opravdové lásce nedotčené 
sobectvím. Touhu, aby náš křehký život měl cíl. 

Otevřené kostely se v naší milostiplné noci 
mohou stát majákem naděje pro každého člověka, 
který hledá jako Zachariáš trvalou záchranu, spásu. 
Nejde o zářící, mnohdy barevná okna, která v noci 
tohoto světa budou svítit dlouho do noci. Nejde 
především o program, který nabídneme. 

Kéž lidé, kteří chrámy navštíví, najdou v nich 
ty, kteří pro ně budou živým svědectvím naděje 
vložené v Ježíše Krista. Jsme přece lidé, kteří již 
žijí v Duchu a v Pravdě, kteří mají živý vztah k 
Bohu nejen v kostele. Celý náš život, vše co 
říkáme, co děláme, jak se chováme, ať je projevem 
důvěry pramenící z poznání, že v  Ježíši je 
záchrana. Pak se v nás lidé setkají s Ním, Živým na 
věky. My, lidé skutečně živí, jsme přece slávou 
Boží (sv. Irenej z Lyonu); ta září nad každým 
místem a naším nehasnoucím světlem je 
Beránek (srv. Zj 21,23). Pokoj vám! Slovo P. Mgr. 
Víta Zatloukala,biskupkého vikáře pro pastoraci 
ostravsko-opavské diecéze, k mottu Noci kostelů 

Co je Noc kostelů?Co je Noc kostelů?Co je Noc kostelů?Co je Noc kostelů?    
Je pozváním všech lidí dobré vůle ke 

společnému setkání a k objevování krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických 
pokladů a také nabídkou zakotvené křesťanské 
spirituality, modlitby a služby potřebným. Noc 
kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se 
a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti 
a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. 
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, 
jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – 
a každý si může sám zvolit, do jaké míry se 
přiblíží. Informace o Noci kostelů lze sledovat na 
webových stránkách: www.nockostelu.cz 

Již po čtvrté uvítáme v chrámu sv. Jakuba 
Staršího Vás všechny a především naše 

spoluobčany města Přelouče a okolí. V rámci Noci 
kostelů, která probíhá po celé České republice, nabízíme 
bohatý program. Prosíme o pomoc při této akci. 
Konkrétně: upečení dobré buchty či slaných dobrot; 
pomoc při obsluze u občerstvení; pomoc při prohlídce 
kostela (hlídání a uvádění lidí); úklid kostela, kůru a 
prostoru u zvonů, který proběhne v pondělí 20. 5. od 
17:00 hodin. Děkujeme.    Lucie Hadáčková, koordinátorka 

Noci kostelů pro farnost Přelouč 

----    CCCChhhharitaaritaaritaarita    ----    
Výtěžek zVýtěžek zVýtěžek zVýtěžek z    pokladniček pokladniček pokladniček pokladniček postní almužny postní almužny postní almužny postní almužny     

    Obdrželi jsme pokladničky, které byly určeny 
ke sbírce v postní době, ve čtyřech pokladničkách 
bylo celkem 1.100 Kč. Pro naše uživatelské 
rodiny budeme pořádat na začátku srpna výlet  do 
Perníkové chaloupky – muzea perníku a pohádek 

v Rábech.  Celkový rozpočet pro pořádání výletu je 
5.800 Kč, od MěÚ Přelouč obdržíme příspěvek ve výši 
3.000 Kč, na dofinancování výletu použijeme peníze 
z Tříkrálové sbírky 2013 a právě tyto peníze z výtěžku 
postní almužny. Děkujeme srdečně všem, kteří nám 
touto formou přispěli.   

Rita Hudcová, vedoucí služby Podpora rodiny 

NNNNOC KOSTELŮOC KOSTELŮOC KOSTELŮOC KOSTELŮ    V V V V PPPPŘELOUČIŘELOUČIŘELOUČIŘELOUČI    

PÁTEK PÁTEK PÁTEK PÁTEK 24.24.24.24.    KVĚTNAKVĚTNAKVĚTNAKVĚTNA    2013201320132013    
Program:Program:Program:Program:    

17:00 Koncert dětí a mládeže farnosti Přelouč 17:00 Koncert dětí a mládeže farnosti Přelouč 17:00 Koncert dětí a mládeže farnosti Přelouč 17:00 Koncert dětí a mládeže farnosti Přelouč     
Gocce Mare (Kapky moře)Gocce Mare (Kapky moře)Gocce Mare (Kapky moře)Gocce Mare (Kapky moře)    

17:45 – 19:00 Program pro rodiny s dětmi a mládeží 
Čeká vás společná hra a výroba malých dárků pro radost. 

17:50 Rozezvučení všech zvonů na věži kostela 

18:00 18:00 18:00 18:00 ----    18:15  Slavnostní p18:15  Slavnostní p18:15  Slavnostní p18:15  Slavnostní přivítání a ekumenická modlitbařivítání a ekumenická modlitbařivítání a ekumenická modlitbařivítání a ekumenická modlitba    

18:15 – 20:00 Putování po Přeloučských chrámech  
  Putování začne v kostele sv. Jakuba Římskokatolické církve, poté 
navštívíme kostel Českobratrské církve evangelické, sbor Církve 

československé Husitské a dále sbor Církve Adventistů sedmého dne. 

19:00 – 20:00 Přehlídka bohoslužebných rouch  
podle liturgického roku 

Také možnost prohlídky zvonů a letos nově i márnice. 

20:30 Koncert chrámového sboru Ad Libitum20:30 Koncert chrámového sboru Ad Libitum20:30 Koncert chrámového sboru Ad Libitum20:30 Koncert chrámového sboru Ad Libitum    

22:00 – 23:00 Modlitba Taize 
Tiché posezení v kostele a společné zakončení 

SSSSOBOTA OBOTA OBOTA OBOTA 25.25.25.25.    KKKKVĚTNAVĚTNAVĚTNAVĚTNA    2013201320132013    
----    HŘBITOVNÍ KOSTEL HŘBITOVNÍ KOSTEL HŘBITOVNÍ KOSTEL HŘBITOVNÍ KOSTEL NNNNAVŠTÍVENÍ AVŠTÍVENÍ AVŠTÍVENÍ AVŠTÍVENÍ PPPPANNY ANNY ANNY ANNY MMMMARIEARIEARIEARIE    ----    

19:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela  
Navštívení Panny Marie 

20:00 Večerní zastavení s klasickou hudbou 
v provedení přeloučských hudebníků při kostele sv. Jakuba 

Po celou dobu možnost občerstvení.  
Vstup na celý program zdarma. 


