
Biblické slovo  

na duben 

Potom řekl Tomášovi: 

"Polož svůj prst sem, 

pohleď na mé ruce a vlož 

svou ruku do rány v mém 

boku. Nepochybuj a věř!" 
Jan 20,27 

 

Rozžehni oheň své víry! 

    Milí farníci, je tady duben, poslední 3 týdny postní & 

posvátné doby. Zapálením ohně začíná Velikonoční vigilie a 

věřící zpívá na výzvu: „Světlo Kristovo“: „Sláva tobě 

Pane“! Zapálením ohně víry v srdcích věřících se rodí 

církev. Apoštol Tomáš nebyl s nimi, když se zjevil 

vzkříšený Pán. Potřeboval čas, aby uvěřil, potřeboval 

podepřít svou víru důkazem. Ježíš mu tento důkaz dal, 

protože po něm toužil. I my jakmile jsme mimo ohně, 

skomíráme,  víra hasne! Jak toužím po Bohu, jeho 

blízkosti, takový jsem věřící. Zradím, jako Jidáš, budu 

zoufat? Jestli jsem s apoštoly, smířen s Bohem a bratřími, 

ukáže se mi!  Požehnaný duben přeje P. Pilka Lubomír.   
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KALENDÁRIUM NA DUBEN  

11. 4. pátek  

19:00 

– 

20:00 

Večer chval - fara 

13. 4. neděle  Sbírka na potřeby diecéze 

13. 4. neděle 15:00 Křížová cesta – na Svatém poli 

26. 4. sobota 10:00 
Svatovojtěšská pouť na Libici za 

povolání 

4. 5. neděle 18:00 Pastorační rada 

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

8. 5. čtvrtek  Farní výlet - Broumov 

BOHOSLUŽBY NA DUBEN  

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

kostel sv.  Matouše v Lipolt icích  

Neděle  

6., 13. a 20.4.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Neděle 27. 4. 

Sobota 3. 5.  

11:00 

16:00 

Mše svatá 

Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 4. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 4. 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  

Neděle 20. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 6. 4. a 4. 5. 11:00 Mše svatá 

Sbírka na Potřeby diecéze 

V neděli 13. dubna 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.  

Předvelikonoční sv. smíření 

Neděle 4. 4. Choltice  Hned po mši svaté  

Neděle 11. 4. Turkovice 14.00 – 15.20 v kostele 

Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 

Přelouč  17.30 – 19.00 sv. Jakub 

Prosím o přihlášení nemocných, kteří chtějí přistoupit ke 

svátosti smíření. Rád za nimi dojedu.     P. Lubomír Pilka 

Pouť do Lurd 

Po Velikonocích odjíždím na týden v úterý 22. 4. - 28. 4. 

na pouť do Lurd s postiženými lidmi ze Slovenska. V neděli 

27. 4. mne zastoupí Mons. Josef Kajnek v Přelouči v 9.30 a 

v 11:00 ve Zdechovicích.            P.Lubomír Pilka 

Farní Výlet – Broumov  

Dne 8. května 2014 se uskuteční farní výlet do Broumova 

a okolí. Cena pro dospělé 230,-Kč a děti, studenty 180,-Kč. 

Přihlašování u pana J. Pultra. Mob: 728 036 463. Program: 

6:45 odjezd od Penny; 10:00 hod mše sv., Farní kostel Petra 

a Pavla; 11:00 prohlídka Benediktínského kláštera a 

dřevěného kostelíka, 12:45 společný oběd, Ostaš - příroda, 

vyhlídka Slavný. Cca 19:30 návrat Těšíme se: Pastor. rada.  
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 1. 5. V 15:00 HODIN 



Svatovojtešská Pouť – Libice n. Cidlinou 

Jubilejní novéna Královéhradecké diecéze bude 

zahájena 26. Dubna 2014 v 9:00 hod v kostele Sv. 

Vojtěcha modlitbou k našim národním patronům 

za diecézi a dar povolání.  

V 9:45 hodin pokračuje liturgický průvod 

s poutníky modlitební cestou na Slavníkovské 

Hradiště.  V 10:00 hodin se pak koná PONTIFIKÁLNÍ 

MŠE SVATÁ na Slavníkově Hradišti, hlavní celebrant 

J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup 

pražský a primas český, pak J. Ex. Mons. Jan Vokál, 

J. Ex. Mons Josef Kajnek a kněží, jáhnové a věřící. 

Liturgii doprovází chrámový sbor pod vedením Mgr.J 

osefa Zadiny. Na závěr bohoslužby společná modlitba 

za Královéhradeckou diecézi, nová duchovní 

povolání, za církev i vlas. 

Pokud byste měli zájem o společnou pouť na 

kolech, vyrážíme v 7:00 hodin od kostela sv. Jakuba 

v Přelouči. Pro více informací se spojte s p. Jirákem, a 

p.Hejným. 

Jan XXIII. a Jan Pavel II.  

budou svatořečeni 27. dubna 2014 

Vatikán - Blahoslavení Jan XXIII. a Jan Pavel II. 

budou zapsáni do seznamu svatých v neděli 27. dubna 

2014 – tedy o druhé neděli 

velikonoční, kterou Jan Pavel 

II. ustanovil nedělí Božího 

milosrdenství. Datum 

kanonizace obou papežů bylo 

rozhodnuto na veřejné řádné 

konzistoři v září 2013, které 

předsedal papež František. 

Tiskový mluvčí Svatého 

stolce na dnešním brífinku 

uvedl, že papež František 

využil svého práva 

dispenzovat od druhého 

zázraku nutného ke kanonizaci bl. Jana XXIII. právě 

tak, jako to v poslední době učinil Jan XXIII. při 

kanonizaci sv. Řehoře Barbariga roku 1960. O. 

Federico Lombardi dále doplnil, že také beatifikace 

Jana Pavla II. se konala na druhou velikonoční 

neděli.  

Blahoslavený Jan XXIII. 

Životopis  

Pocházel z početné rodiny v Itálii. Od r.1904 byl 

knězem, v 1. světové válce působil jako vojenský 

duchovní. V roce 1922 začal patřit k římské kurii a od 

r.1925 pracoval v diplomatických službách, působil v 

Bulharsku, v Turecku, byl nunciem ve Francii, od r. 

1953 kardinálem a benátským patriarchou. O pět let 

později byl zvolen papežem a jeho pontifikát trval pět 

let. Byl velmi laskavý a mimořádně dobrý. Přitom 

podstatně zmírnil sílu a vliv římské kurie. Byl 

dokonale sám sebou a plně se podřizoval Duchu sv. 

Jím inspirován začal II. vatikánský koncil, jehož 

druhého zasedání se již nedožil. 

Předsevzetí 

Mezi Janovy rady můžeme počítat i jeho zásadu, 

která bývá opomíjena: "Vykonám každou věc, každou 

modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic 

jiného na starosti, jako kdyby mi Bůh dal život jenom 

na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby 

má svatost závisela pouze na této činnosti. Nebudu 

myslet na to, co mě potká v budoucnosti, ani na to, co 

bylo v minulosti." Touto zásadou se chci dnes řídit i 

já a dobře prožívat každý přítomný okamžik. 

Modlitba  

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi postavil 

blahoslaveného Jana XXIII. do čela své církve, aby jí 

sloužil slovem i příkladem a zahájil její obnovu II. 

vatikánským koncilem; na jeho přímluvu chraň 

všechny pastýře svého lidu i společenství věřících 

svěřené jejich péči a veď je cestou k věčné spáse. 

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 

Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije 

a kraluje po všechny věky věků. Amen 

(závěrečná modlitba breviáře) 

Velikonoční příběh 

Zamilované dopisy 

Jeden muž dlouho usiloval o srdce ženy, do které 

se zamiloval a jež ho dlouho odmítala. Nakonec jeho 

milovaná souhlasila se schůzkou a řekla mu, ať 

v danou hodinu přijde na smluvené místo. 

Konečně mohl usednout po boku své vyvolené! 

Hned vytáhl z kapsy svazek dopisů, 

které jí v předešlých měsících napsal. 

Byly plné vášně a touhy, naděje na 

lásku a společný život v manželství. 

Četl jí je nahlas celé hodiny.  
Po delší době ho žena zarazila: „Co 

ty jsi za hlupáka? V dopisech mluvíš o mně a o své 

touze. Teď tu spolu sedíme, a ty se jen přehrabuješ 

v dopisech!“ 

Někteří lidé sedí Bohu na klíně a pořád mu jen 

předčítají texty ze starých modlitebních knížek. 

(Bruno Ferrero, Živá voda pro duši, Portál. 2001) 

Modlitba  k blahosl. Janu Pavlu II. 

     Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, že jsi Církvi 

darovala papeže Jana Pavla II., a dala v něm zazářit 

něžnosti svého Otcovství, slávě Kristova Kříže a 

nádheře Ducha Lásky.  

     On nám svou bezmeznou důvěrou v Tvé 

nekonečné Milosrdenství a v mateřskou přímluvu 

Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, Dobrého Pastýře, 

a ukázal nám svatost jako vysokou míru řádného 

křesťanského života a jako cestu k dosažení věčného 

společenství s Tebou. 

     Podle své vůle a na jeho přímluvu uděl milost 

........ o kterou Tě prosíme v naději, že bude brzy 

přiřazen k zástupu tvých svatých. Amen. 


