
Biblické slovo  

na únor 

I uvěřili ninivští muži 

Bohu, vyhlásili půst a 

oblékli si žíněné suknice 

od největšího až po 

nejmenšího.  

Jonáš 3,5; 

Dopřejme si dobře prožít půst 

     Milí farníci, 2. 2. slavíme Hromnice, obětování Páně. 

Oběť k vykoupení prvorozeného, oběť na očištění konají 

rodiče poslušní Bohu. I dnes jsou ještě rodiče poslušní, díky, 

Bohu! Nebo jiní, jako na počátku, spolu s Adamem & Evou 

přicházejí o ráj, oklamáni hadem a díky přátelství se světem. 

Avšak Bůh dává naději stále znovu. Simeon a Anna, senioři 

na sklonku života uviděli Spásu, vedení Duchem se setkali 

v chrámě s Mesiášem. Toto vedení Duchem potřebujeme 

jako sůl. Popeleční středou začínáme dobu příprav 

k Velikonocům. Kráčejíce cestou křížovou rozjímáme o 

oběti Krista na kříži, v němž je Spása. Ať je postní doba pro 

všechny požehnáním, přeje Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ÚNOR  

10. 2. středa  18:00 Popeleční středa  

11. 2. čtvrtek  Světový den nemocných 

13. 2. sobota 18:00 Svátost pomazání nemocných 

22. 2. pondělí 18:00 Svátek Stolce svatého Petra 

1. 3. úterý 15:00 Mše svatá v domově důchodců 

2. 3. středa 19:00 Pastorační rada 

BOHOSLUŽBY NA ÚNOR  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

7., 21. a 28. 2.  
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 6. 2., 5. 3. 

Neděle 28. 2. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 14. 2. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 2. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 14. 2. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Mše svatá až o Velikonocích 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 20. 2. 15:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 7. 2. 

Neděle 6. 3. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Mše svatá až o Velikonocích 

Pomazání nemocných 

V sobotu 13. února 2016 při večerní mši proběhne 

pomazání nemocných u příležitosti světového dne 

nemocných /11.2. P. Marie Lurdské. / 

Sbírka na Svatopetrský haléř 

V neděli 21. února proběhne sbírka na Svatopetrský 

haléř. Finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec 

jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků 

neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných 

katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi. 

Papež Benedikt XVI. rychle zareagoval na situaci lidí 

v severních částech litoměřické diecéze, postižených v srpnu 

2010 povodní, a poslal na pomoc obětem 625 000 Kč. 

Postní duchovní obnova 

Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu, která se 

uskuteční v sobotu 5. 3. ve 13:00 v Přelouči na faře na téma 

„Milosrdenství“. Povede ji P. Prokop Siostrzonek, OSB 

benediktinský mnich a převor, administrátor Břevnovského 

kláštera. Společný program zakončíme v 18:00 mší svatou. 

Podrobný program bude vyvěšen na web a v kostele. LP 

Pozvání na křížovou cestu 

V pátky v 17:30 vás srdečně zveme na křížové cesty do 

kostela sv. Jakuba. Dále proběhne 14. 2. a 28. 2. po nedělní 

mši svaté; V neděli 21. 2. a 6. 3. bude v 17:00 hod. Na 

Květnou neděli 20. 3. v 15:00 hodin proběhne křížová cesta 

na Svatém Poli a na Velký pátek bude v 16:30. Pastor. rada 



Získání odpustků 

v rámci Roku milosrdenství 
Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí 

k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou 

zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř 

hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého 

věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat 

svědectví.“ (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské 

rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino 

Fisichellovi) 

Odpustky vázané na Svaté brány 
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí 

k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše 

zemřelých. Papež František uvádí běžné 

podmínky pro získání odpustků, které známe 

např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě 

další dvě podmínky - vykonat sv. smíření, účastnit se mše 

svaté a přijmout svaté přijímání, pomodlit se za Svatého 

otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro 

církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria). 

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní 

před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný 

odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání 

a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány 

v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků 

P20 § 3). 

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body: 1. 

jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení 

vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických 

možností každého člověka) - na daném místě se pomodlit 

modlitbu Otče náš a Vyznání víry; 2. zamyšlení či 

rozjímání na téma milosrdenství. 

Odpustky vázané na skutky milosrdenství 
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i 

na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat 

odpustky Svatého roku také při konání skutků 

milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi 

píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství 

znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i 

tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze 

totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních 

projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící 

osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby 

tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“ 

Tříkrálová sbírka 2016 
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je 

neuvěřitelných 210 011 Kč! Je to o 60 tisíc korun více jako 

loni. DĚKUJEME!! Měsíce příprav zakončilo v úterý 11. 

ledna 2016 rozpečetění a následné počítání kasiček, se 

kterými ve dnech 2. – 9. ledna 2016 přicházeli do 

domácností v Přeloučí a 40 dalších obcí Kašpar, Melichar 

a Baltazar. Počasí koledníkům přálo a užili si i sníh. 

Celkem se na sbírce podílelo 80 skupinek koledníků a 

desítky ochotných lidí, kteří nám pomohli sbírku 

zorganizovat ve své obci. Sbírka skončila v neděli 

tradičním krásným Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ 

Přelouč, letos již devátým a těšíme se na příští jubilejní 10! 

Děkuji všem za příspěvky do pokladničky v kostele, 

kde se nasbíralo téměř 6 000 Kč a v pokladničce při 

Tříkrálovém koncertě žáků ZUŠ přes 3 000 Kč. Také moc 

děkuji za Vaše přijetí koledníků, když Vás navštívili u Vás 

doma. 

Do sbírky se celkem zapojilo přes 200 dětí a 50 

dospělých. Bez jejich pomoci a nasazení bychom sbírku 

zrealizovat nedokázali. Moc děkujeme. O použití výtěžku 

budeme během roku informovat. S poděkováním a přáním 

požehnaného roku 2016 + K + M + B 

Zdenka Kumstýřová, ředitelka a koordinátorka sbírky 

Adopce na dálku 
     Milí farníci, naše farnost již jedenáctý rok 

pomáhá chudým dětem v Indii. Finančně 

podporujeme 3 děti: Anithu, Archanu a Nicholase, 

kterým náš příspěvek umožňuje vzdělávání a 

základní zdravotní péči. Vždy koncem března 

zasíláme na jejich podporu 15 000 Kč (5 000 

Kč/dítě). Pokud budete chtít na děti přispět, můžete 

své dary předat Libuši Ševítové nebo Pavle Jadrné, 

které finanční příspěvky vybírají. Pán Bůh zaplať 

všem, kdo těmto dětem pomáhají.       PJ & LŠ 

Postní almužna 2016 
I v letošním roce je možné využít postní kasičky – tzv. 

postničky. Principem postní almužny je, že peníze za 

požitky, které si během postního období odřeknete, můžete 

vložit do papírové pokladničky a tu na konci postu 

přinesete do kostela. Částka, kterou jste si odepřeli, pak 

pomůže jiným. 

Po dohodě s Charitou Přelouč se výtěžek z pokladniček 

letos využije na farní tábor, který proběhne 21. - 26. srpna 

na chatě Eljon ve Špindlerově Mlýně. Předpokládaná účast 

je 20 dětí z farnosti Přelouč a okolí. 

Pokladničky si můžete vyzvednout v kostele na stolku 

s novinami. Pro bližší informace tel: 732 500 118. 

Za podporu dětí a mládeže naší farnosti děkujeme. 

Lucie Hadáčková 

Pastorační rada 
     V prosinci 2015 byli zvoleni do nové pastorační rady 

pro období 2016 – 2019 tito členové: Pavla Košťálová, 

Miroslav Kumstýř, Lucie Hadáčková, Pavla Jadrná, 

Libuše Ševítová, Josef Hejný. Předseda pastorační rady, P. 

Lubomír Pilka, si dovolil tyto dva členy: Jindřiška 

Bezdičková, Rostislav Vašíček. Pokud byste měli nějaké 

návrhy či požadavky pro pastoraci, sdělte je členům rady. 

     Body probrané na radě ze dne 6. a 27. ledna 2016: 

 6. 2. Masopust od 13:00 – 21:00 na faře 

 5. 3. Postní duchovní Obnova – téma Milosrdenství 

 19. 3. Diecézní setkání mládeže – oslovit mládež 

 23. 4. Pouť do Libice nad Cidlinou – diecézní pouť  

 7. 5. Předběžný termín Farního výletu do Králík – pouť 

k bráně Božího Milosrdenství 

 10. 6. Noc Kostelů (program: živé sochy svatých a 

hudebně-literární pásmo Popelka Nazaretská; program 

pro rodiny s dětmi) 

 21. - 26. 8. Farní tábor ve Špindlerově Mlýně – chata 

Eljon; kapacita 20 dětí 

 Adopce na dálku 

 Rok Božího Milosrdenství – obraz Božího 

milosrdenství putující po rodinách (Kdo by měl zájem 

se do modlitby zapojit, informujte se u pana faráře 

nebo u Josefa Hejného.) 

Termín příští pastorační rady: 2. března v 19:00 hodin. 
Budou probrána tato témata: plán aktivit na 2. pololetí; 

farní výlet; 1. Svaté přijímání 


