
Biblické slovo  

na březen 

Obraťte se ke mně  

- praví Hospodin zástupů 

a já se obrátím k vám.  

(Zach 1,3b-4b) 

Kráčet za Ježíšem 

    Milí farníci, zavítala k nám doba postní a nový 

měsíc březen. Liturgická doba nás uvádí do rozjímání o 

tajemství utrpení Páně, bolest a utrpení jsou více či 

méně součástí našeho života. Pobožností křížové cesty 

dáváme najevo svou spolupráci s Kristem, ochotu 

kráčet za ním, s jeho matkou Marií a s jeho přáteli. 

Požehnaný březen přeje P. Pilka Lubomír.   
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KALENDÁRIUM NA BŘEZEN  

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

5. 3. středa 15:00 Popeleční středa 

5. 3. středa 19:00 Pastorační rada 

7. 3. pátek 17:00 Světový den modliteb 

13. 3. čtvrtek  
Výroční den zvolení papeže 

Františka 

19. 3. středa 18:00 Slavnost sv. Josefa  

19. 3. středa 19:00 Večer chval - fara 

23. 3. neděle  Sbírka na Plošné pojištění I. 

25. 3. úterý 18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

BOHOSLUŽBY NA BŘEZEN  

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

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle  

2., 9., 16. a 23.3.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Neděle 30. 3. 

Sobota 5. 4.  

11:00 

16:00 

Mše svatá 

Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 3. 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 12. 4. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 15. 3. 16:00 Mše svatá 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 3. a 6. 4. 11:00 Mše svatá 

Světový den modliteb 

Dne 7. Března 2014 se v modlitebně Adventistů 

sedmého dne uskuteční Modlitba žen od 17:00. 

Program připravily ženy z Egypta; u nás ve spolupráci 

s pí. Farářkou T. Koselovou. Jste srdečně zváni.  

Postní duchovní obnova 

Milí farníci, v sobotu 29. března 2014 jste srdečně 

zváni na duchovní obnovu. Začátek je v 13:00 hodin ve 

farním sále na faře v Přelouči. Povede ji P. Ondřej 

Matula SDB. Přesný program a téma bude upřesněno 

na nástěnce v kostele. Všichni jste srdečně zváni! 

P. Lubomír Pilka 

Adopce na dálku 

V měsíci březen můžete přispět na naše tři 

adoptované děti a to u Pavly Jadrné nebo Ivany 

Mrázkové. Více informací na webstránkách farnosti.  

Příběh pro dobu postní 

 - Vedlejší pocity -  

V jednom kouzelném království, kam lidé nikdy 

nemůžou dospět nebo kam snad věčně putují, aniž by si 

to všimli, v jednom čarovném království, kde se věci 

nehmotné proměňují ve hmotné, stál zázračný rybník. 

Byla to laguna s křišťálově čistou vodou, v níž plavaly 

ryby všech možných barev a ve které se odrážely 

odstíny zelené barvy. (pokračování na druhé straně) 

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

SELMICE-SV.VAVŘINEC – AŽ O VELIKONOČNÍ DOBĚ 



Ad limina apostolorum 

Ve dnech 11. – 17. února 2014 proběhla návštěva 

Ad limina apostolorum (K prahům apoštolů) českých 

a moravských biskupů v Římě u Svatého otce 

Františka. Ad limina se naposledy konala v roce 

2005. V rámci letošní návštěvy byla mj. papežem 

požehnána korunka k staroboleslavskému Palladiu 

země české.  

Při středeční generální audienci 12. 

2. pozdravil papež František české 

biskupy a poutníky těmito slovy: 

„Modlete se také za mě. Spolu 

s požehnáním korunek Palladia země 

české uděluji ze srdce vám a české 

církvi apoštolské požehnání.“  

Děkujeme, Svatý otče  

Uctívané Palladium země České, 

obrázek Madony s dítětem, je reliéf, 19 

cm vysoký a 13,5 cm široký, vytepaný v 

mědi, nazývané někdy také mědí 

korintskou, a silně pozlacený. Jeho 

vznik se datuje do doby od konce 14. do 

poloviny 15. stol. Byl zhotoven z kovu 

původního reliéfu z dob úsvitu 

křesťanství na našem území za prvních 

Přemyslovců. Stylově se hlásí do okruhu Madony 

svatovítské, s tzv. krásnoslohou drapérií, s náznakem 

bolestného výrazu ve tváři. Zdobení perlami a 

kameny přidala doba barokní. Palladium je uloženo 

ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie.  

Na prahu doby postní 

Odkud má svůj název Popeleční středa? 

Církev totiž v tento den světí popel, jímž dělá 

věřícím na čele znamení svatého kříže, říkajíc: 

„Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš!“ 

Proč se světí popel? 

Aby jej Bůh požehnal:  

1. Aby všichni, kteří popelec přijmou, nabyli zdraví 

těla a ochrany duše. 

2. Aby jim Bůh udělil ducha pravé zkroušenosti a 

kajícnosti, odpuštění všech hříchů a dal jim vše, zač 

náležitě prosí, zvláště té milosti, aby ze hříchů svých 

se kajíce, odměnu slíbenou kajícníkům obdrželi. 

Proč se věřící znamenají popelem na čele? 

Posypání hlavy popelem bylo odjakživa znamením 

veřejného pokání. Tak přikázal Bůh již ve Starém 

zákoně, aby si Izraelité na znamení pokání posypávali 

hlavu popelem (srov. Jer 25, 34) I král David tak 

učinil, ba i svůj chléb popelem posypal. (Ž 102, 10) 

Podobně činili Ninivští, Judit, Mardocheus, Job.  

Postní almužna 

– možnost přispět sociálně slabým rodinám. 

Letos potřetí budeme doufat ve Vaši štědrost 

v předvelikonoční době. Z kostela domů si tentokrát 

můžete odnést červenohnědé pokladničky, které opět 

poskládaly děti z Jakub klubu a při té přežitosti si o 

postní době popovídaly s pracovnicemi klubu.  

Výtěžek z pokladniček chceme využít na 

autobusovou dopravu na letní výlet pro rodiny 

uživatelů služby Podpora rodiny a dětí z 

pěstounských rodin spolupracujících se službou 

Podpora pro pěstouny. Pro letošek jsme jako cíl 

výletu vybrali Záchrannou stanici a ekocentrum 

Pasíčka, Bor u Skutče. Předpokládáme, 

že akce se zúčastní 12 uživatelských 

rodin a 3 děti z rodin pěstounských. 

Předem děkujeme za příspěvky a 

modlitby, které věnujete našim 

uživatelským rodinám. 

Za službu Podpora rodiny a Podpora 

pro pěstouny, Rita Hudcová.  

Vedlejší pocity 

…(Pokračování z titulní strany)… 

Ke kouzelnému rybníku s průzračnou 

vodou se přišly vykoupat a společnost si 

dělaly smutek a zuřivost. Svlékly se a 

nazí vstoupili do vody. 

Zuřivost se ve spěchu (ostatně jako 

vždycky) a s naléhavostí, aniž by to 

věděla proč, rychle vykoupala, a ještě 

rychleji z vody vyběhla…Zuřivost je však slepá, či 

přinejmenším nerozlišuje jasně realitu, a tak si nahá a 

ve spěchu oblékla první šaty, které našla…Šaty ale 

nepatřily jí, nýbrž smutku…A tak v šatech smutku 

zuřivost odešla. Smutek, klidný a vážný a jako vždy 

ochotný zůstat na místě, kde se zrovna nacházel, se 

vykoupal a bez sebemenšího spěchu (či lépe řečeno 

bez vědomí plynutí času) líně vyšel z rybníka. Na 

břehu zjistil, že jeho šaty chybí. Jak všichni víme, 

smutek bývá nerad nahý; oblékl si tedy jediné šaty, 

které našel, a ty patřily zuřivosti. 

Říká se, že od té doby nás často spaluje zuřivost, 

slepá, krutá a strašná; když se však lépe podíváme, 

zjistíme, že je to pouze převlek a že se za zuřivostí 

schovává ve skutečnosti smutek. 

- Uznávám, že se občas přes zdánlivou zuřivost cítím 

smutný? 

- Stojí mě úsilí vyjadřovat otevřeně některé pocity… 

-Bojím se, aby druzí neodhalili, co doopravdy cítím…  
Z knihy: J. C. Bermejo, Další příběhy pro uzdravení duše, 

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2010. 

OHEŇ NEBO POPEL…? 

Papež Jan XXIII. jednou řekl: „Tradice znamená 

udržovat oheň, ne ukládat popel.“ Když oheň hoří, 

vzniká ze spotřebovaného paliva popel. Ten je pouze 

svědectvím, že tu byl kdysi oheň, který hřál a svítil. 

A my jej někdy melancholickým vzpomínáním 

opatrujeme, zatímco oheň, který Ježíš přinesl 

na zem, slábne, protože my se bojíme stát se 

„palivem“ jako Ježíš. Kéž bychom pochopili, že je 

lepší shořet než ztrouchnivět!  
(převzato z knihy Mons. Jiřího Mikuláška: Přichází Král) 


