
Biblické slovo na Duben 

Boží moc provázela svědectví 

apoštolů o vzkříšení Pána 

Ježíše a na všech spočívala 

veliká milost. 

Sk 4,33 

 

     Jděte a oznamte Pokoj a Radost  

     Milí farníci, o Velikonocích děkujeme za dar 

nového života, skrze Ježíšovo utrpení a vzkříšení. 

Téma přípravy na Eucharistický kongres připomíná 

Evangelizci, ohlašování živého Krista, zdroj pokoje a 

radosti. Vyplývá to z mého prodlévání u Pána 

(Lk10,39), a Pánova příkazu, „Jděte do celého světa“ 

(Mt28,19)! Požehnané Velikonoce 2015 přeje Váš      

P. Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA DUBEN  

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

10. 4. pátek 19:00 Biblická hodina – 2. Královská 

17. 4. pátek 19:00 Biblická hodina – 1. Kronik 

19. 4. neděle 17:00 Varhanní Velikonoční koncert 

25. 4. sobota 9:15 
Pouť za duchovní povolání 

Libice nad Cidlinou 

26. 4. neděle  Sbírka na kněžský seminář 

26. 4. neděle 16:30 
Velikonoční pobožnost 

Cesta Světla 

BOHOSLUŽBY NA DUBEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle 

5.,8.,12.,19.,26. 4.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Pondělí 6. 4. 

.Neděle 26. 4. 

9:30 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 4. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 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 11. 4. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 18. 4. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 5. 4. 

Neděle 3. 5. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 25. 4. 15:00 Mše svatá 

Sbírka na Kněžský seminář 

     V neděli 26. dubna 2015 proběhne sbírka na Kněžský 

seminář. Výnos sbírky poslouží podpoře bohoslovců 

(platby do seminářů, refundace zdravotního pojištění pro 

studenty nad 26let, výdaje na knihy či skripta chudším 

studentům). Diecéze má nyní 15 bohoslovců (Řím 4, 

Praha 7, Olomouc 4). Za vaše dary a modlitby upřímně 

děkujeme. Týden modliteb za duchovní povolání začíná 

od 19. - 26. 4. Mons. Josef Kajnek, generální vikář 

Adopce na dálku 

     Milí farníci, rády bychom poděkovaly všem, kteří jste 

přispěli na adopci dětí na dálku. V letošním roce se 

podařilo vybrat celkem 18 100 Kč, z loňského roku zbylo 

3 500 Kč. Částka 15 000 Kč, kterou na děti přispíváme, 

byla již odeslána na účet Diecézní charity Hradec Králové, 

v rámci níž jsou děti adoptované. Do příštího roku máme 

tedy „rezervu“ 6 600 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Aktuální informace o dětech budou zveřejněny v průběhu 

dubna na nástěnce pod věží kostela. IM & LŠ & PJ 

Hledáme dobrovolníky 

     Hledáme dobrovolníky, kteří mají jednu hodinu týdně 

pro druhé, konkrétně pro návštěvu v Domově u Fontány. 

Přišla nám prosba od pracovníků domova, teď potřebují 

dobrovolníka pro jednoho pána, který se pohybuje pouze 

na vozíku a rád by se dostal jednou týdně do města do 

cukrárny a přitom si s někým popovídal.  

     Pokud máte zájem a čas, nebo někdo z Vašeho okolí, 

ozvěte se na tel. 731 402 371. Zdenka Kumstýřová 

 

 



Národní Eucharistický kongres 

Duben - Eucharistie a Evangelizace 

Uvedení do tématu  
Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde 

je skryta posila pro fungující farní společenství. To 

může ve své vnitřní stabilitě i otevřenosti vůči Bohu 

přijmout jeho výzvu k hlásání evangelia. Zájem a 

ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň 

faktorem zobrazujícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije 

v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje 

se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království. Závěr 

každé mše svaté v latině zní: Ite missa est… Jděte, toto 

(eucharistické) shromáždění je rozpuštěno… a nyní to, 

co jste zde získali, zvěstujte a předávejte dál. 

Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních 

aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů 

evangelia modlitba, především adorace před 

Nejsvětější svátostí oltářní. Eucharistie doslova živí 

hlasatele evangelia a dává sílu i pravdivost jejich 

působení. Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o 

Kristově vztahu k člověku, o smyslu našeho života a 

stává se vrcholem iniciace nového 

křesťana do života církve. Lidé dnes 

hledají zázemí, přijetí, domov, hledají 

trvalý vztah – skutečnou, 

bezpodmínečnou lásku. Eucharistie je 

největším projevem Kristovy obětující 

se a vydávající se lásky a bude trvalou 

inspirací a základním prostředkem 

evangelizace. Kristova láska v 

eucharistii dává věřícím křesťanům sílu, 

aby se milovali navzájem a nezištně 

milovali všechny své bližní.  

Citace k tématu ze SZ Pokrm od 

anděla jako posila pro nové poslání 

„Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou 

cestu!“ (1 Kr 19,7)  

Citace k tématu z NZ Eucharistie – 

církev – Kristovo Tělo – růst – budování 

… byli spolu, lámali chléb a modlili se 

… a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich 

společenství ty, které povolával ke spáse. Z něho roste 

celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se 

podpírajícími, a buduje se v lásce… (Ef 4,16)  

Evangelii nuntiandi Církev se zrodila z hlásání 

evangelia a tento úkol dostala i od Krista. Zůstává jako 

znamení nové Kristovy přítomnosti – on i když odešel, 

přesto zůstává s námi, církev je povolána k hlásání 

evangelia – křesťanské společenství se neuzavírá do 

sebe před druhými. (srov. čl. 15) Nejdříve je třeba tzv. 

evangelizace dovnitř – věřící stále znova potřebují slyšet 

čemu věří, musí se sami posilovat k žité víře – a to 

vychází z modlitby, evangelia, svátostí, především 

eucharistie… (srov. čl. 14) Obsah evangelizace – 

evangelizace nejen hlásá Krista, ale také spočívá v 

upevňování církve, která nemůže existovat bez 

svátostného života, a ten vrcholí v eucharistii. (srov. čl. 

28) Hlásání evangelia slovem, když je zařazeno jako 

kázání do eucharistické oběti, pak z ní čerpá sílu a 

přesvědčivost… (srov. čl. 43) Evangelii nuntiandi. 

Apoštolska exhortace Pavla VI., O hlasani evangelia, 

1975. 

Citace z jiné literatury „Když se vás někdo ptá, co má 

dělat, aby našel pravdu, dříve než mu začnete vykládat 

katechismus a křesťanská tajemství, než ho vrhnete do 

zástupu věřících, kde by se mohl cítit cizincem a kde by 

se mu mohla církev zdát jako skupina podobná 

ostatním, řekněte mu, aby si šel každý den na chvilku 

sednout do kostela s evangeliem, ve chvíli, kdy tam 

nikdo nebude. Později bude moci pochopit, že reálná 

přítomnost (Krista) je důvodem trvání církve v prostoru 

a čase až do parusie.“  JOURNET, Ch. Promluvy o 

milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatem. Praha: 

Krystal OP, 2013,s. 125.  

Citace z církevních dokumentů Ecclesia de 

Eucharistia Svým spojením s Kristem se lid nové 

smlouvy neuzavírá sám do sebe, nýbrž stává se 

„svátostí“ pro lidstvo, znamením a nástrojem spásy, 

kterou vykonal Kristus, světlo světa a sůl země (srov. 

Mt 5,13–16) k vykoupení všech. Poslání církve je v 

návaznosti na poslání Kristovo: „Jako mne poslal Otec, 

tak i já posílám vás“ (Jan 

20,21). Proto z neustálého 

obnovování oběti kříže v 

eucharistii a z přijímání 

Kristova těla a krve čerpá 

církev nezbytnou duchovní 

sílu ke splnění svého 

poslání. Tak se eucharistie 

stává pramenem a zároveň 

vyvrcholením evangelizace, 

protože jejím cílem je 

společenství lidí s Kristem a 

v něm s Otcem a s Duchem 

Svatým. (čl. 22) Ecclesia de 

Eucharistia. Encyklika Jana 

Pavla II., O eucharistii a 

jejím vztahu k církvi, 2003. 

Postní almužna 

Máte doma letošní postní 

pokladničku? Přineste ji prosím 12. 4. 2015 na mši sv., 

která bude sloužena za rodiny, kterým pomáhá naše 

služba, a odevzdejte ji v sakristii. Tak, jak jsme 

informovali na letáku v kostele, výtěžek z postní 

almužny použijeme na úhradu dopravy letního výletu, 

který pořádáme pro naše uživatelské rodiny v srpnu 

2015. Cílem je Babiččin dvoreček v Licibořicích, kde se 

rodiče i děti seznámí s tradičním životem na venkově. 

Doufáme, že to bude pro všechny příjemný den a výlet 

posílí dobré vztahy pracovnic služby s uživatelskými 

rodinami. 

Všem dárcům upřímně děkujeme, zároveň také 

děkujeme paní Moravcové, která nám finančně přispěla 

na materiál na „Velikonoční tvoření“. S rodinami jsme 

strávili Zelený čtvrtek, barvili jsme vajíčka, pletli 

pomlázky, vyráběli dekorace, pekli velikonoční 

hlavičku a hlavně nám bylo společně dobře. 

Rita Hudcová,  

vedoucí služby Podpora rodiny Charity Přelouč 

 

Římsko-

katolická 

farnost 

Přelouč srdečně zve na  

Varhaní Velikonoční koncert 

Hraje: Mgr. Karel Hiner 

Dne: 19. 4. 2015 neděle 
V kostele sv. Jakuba v Přelouči  

v 17:00 hod. 
Zazní skladby od: J.S.Bach, B.M. 

Černohorský, Johann Kaspar Kerll, Fugy 

českého baroka a improvizace na známé 

české velikonoční písně. 

Vstupné dobrovolné 


