
Biblické slovo na březen 

"Syn člověka musí mnoho trpět, 

být zavržen od starších, 

velekněží i zákoníků, být zabit  

a třetího dne vzkříšen." 

Lukáš 9,22; 

Pascha - přechod 
     Milí farníci, při bohoslužbách se klaníme živému 

Bohu. Ježíšova pozemská cesta vrcholí v poslušnosti 

Otci utrpením na kříži. Završení této cesty není konec, 

je to přechod – pascha, Velikonoce. Na ně se ve víře 

připravujeme modlitbou, postem, almužnou. Ale i 

s nadějí a kajícně přijímáme jeho milosrdenství ve 

svátosti smíření. Připravujme se s láskou a úctou 

oslavit událost paschy. Požehnaný březen i Velikonoce 

2016 přeje duchovní otec Lubomír.  
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KALENDÁRIUM NA BŘEZEN  

13. 3. neděle   
Výroční den zvolení papeže 

Františka  

13. 3. neděle 16:00 
Setkání spolupracovníků na Noc 

kostelů 

19. 3. sobota 18:00 Slavnost Svatého Josefa 

25. 3. pátek 15:00 Obřady na Velký pátek 

26. 3. sobota 19:00 
Bílá sobota – Vigilie (z důvodu 

změny času) 

27. 3. neděle 9:30 Boží hod Velikonoční 

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

BOHOSLUŽBY NA BŘEZEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

6., 20. a 27. 3.  
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 5. 3., 2. 4. 

Neděle 27. 3.. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 13. 3. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Mše svatá až o Velikonocích 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 19. 3. 15:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 6. 3. 

Neděle 3. 4. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Mše svatá až o Velikonocích 

Sbírka na Světový den mládeže Krakov  

     Z rozhodnutí ČBK proběhne v neděli 6. března 2016 

sbírka, která slouží k podpoře mladých lidí, kteří se zúčastní 

Světového dne mládeže v Krakově od 20. do 31. Července 

2016. Prosíme, vyzvěte věřící ke štědrosti.  P. Jan Balík 

Týden modliteb za mládež  

     Od 13. – 20. 3 2016 proběhne „Týden modliteb za 

mládež“, který se vyhlášen biskupy. Sekce pro mládež ČBK 

připravila program pro tento týden, abychom prosili za 

mládež. Cílem je podpořit mládež a doprovázet její aktivity 

modlitbou, především letošní světové setkáni v Krakově.  

Sbírka na plošné pojištění 

     V neděli 20. března 2016 proběhne sbírka na Plošné 

pojištění I. Její výtěžek je určen na pojištění všech 

církevních budov (kostelů, far, atd.). Za vaše dary a také 

modlitby děkujeme. 

Mons. Tomáš Holub jmenován biskupem 

     Dne 12. února 2016 papež František přijal abdikaci 

plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského z důvodu 

dovršení kanonického věku /75 let/ a jeho nástupcem 

jmenoval Mons. Tomáše Holuba, kněze královéhradecké 

diecéze, současného generálního sekretáře české biskupské 

konference. Dne 1. Července 2007 sloužil u nás v Přelouči 

poutní mši svatou na Svatém Poli. Modleme se za něj a také 

za jeho plodné působení v Plzeňské diecézi. LP 

Farní výlet - pouť do Králík 

     V sobotu 21. května 2016 plánujeme navštívit Králíky a 

projít svatou bránou k získání odpustků. Pokud byste měli 

zájem o společnou pouť, hlaste se u pana Jana Pultra. Bude 

zajištěn i společný oběd. Podrobný program farního výletu se 

zveřejní v dubnovém farním listu a bude vyvěšen na 

nástěnce v kostele.          Pastorační rada 

 



Předvelikonoční sv. smíření 

Neděle 13. 3. Choltice 15:00 -16:00 

Sobota 19. 3. Semín   Hned po mši svaté 

Neděle 20. 3 Hošťalovice  Hned po mši svaté 

  Turkovice 14.00 – 15.15 v kostele 

Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 

Přelouč  17.30 – 19.00 sv. Jakub 

 Prosím o nahlásení nemocných, abych je mohl 

navštívit L. Pilka Mob: 731 730 376. 

Diecézní setkání mládeže 

 Zveme všechny mladé lidi (od 

14 let) do Hradce Králové k oslavě 

Světového dne mládeže v sobotu 19. 

března 2016. Začátek programu bude 

v 9:00 hod. ve Filharmonii (Eliščino nábřeží). Téma: 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

 Součástí programu bude katecheze Mons. 

Josefa Suchára, svědectví a informace ze světa 

mládeže. Po poledni budou následovat tematické 

skupiny se zajímavými hosty. Můžete se těšit na 

skupiny o vztazích, milosrdenství, misiích, nebo třeba 

na skupinu s řeholníky. Připravena bude i možnost 

sportovního vyžití. V neposlední řadě bude příležitost 

k adoraci a svátosti smíření. Setkání vyvrcholí v 

15:00 hod mší svatou v katedrále Svatého Ducha. 

https://krakov2016.signaly.cz 

Tajemství milosrdné lásky Boží 

Evangelista Jan připomíná, že Pán Ježíš ukázal 

učedníkům stopy ukřižování, dobře viditelné a 

hmatatelné i na jeho oslaveném těle (srov. Jan 20,20-

27). Ony svaté rány na rukou, nohou a v boku jsou 

pramenem nevyčerpatelné víry, naděje a lásky, 

z nichž může čerpat každý, zvláště duše žíznící po 

Božím milosrdenství.  

Proto si Boží služebník Jan Pavel II., též 

s ohledem na duchovní zkušenost pokorné sestry 

Faustyny Kowalské, přál, aby první neděle po 

Velikonocích byla zasvěcena právě Božímu 

milosrdenství, a jak víme, Prozřetelnost zařídila, že 

zemřel právě o vigilii tohoto dne – v rukou Božího 

milosrdenství. Tajemství milosrdné lásky Boží bylo 

středem pontifikátu mého ctihodného předchůdce. 

Vzpomeňme si zvláště na 

encykliku Dives in misericordia – 

o Božím milosrdenství, z roku 1980 

a na svěcení nové svatyně Božího 

milosrdenství v Krakově v roce 

2002. Slova, která zde papež 

pronesl, byla určitým souhrnem 

magisteria, když zdůraznil, že úcta 

k Božímu milosrdenství není 

nějakou druhořadou zbožností, 

nýbrž podstatným rozměrem víry a 

křesťanské modlitby. 
Promluva papeže Benedikta XVI. před modlitbou Regina caeli, 23. dubna 2006 

Sbírka berlí 

 Byli jsme osloveni nadací sv. Františka o 

pomoc při sbírce podpažních berlí pro malomocné v 

Indii, o které tam pečují sestry Matky Terezy v Indii. 

Po propuštění nemocných z nemocnice, potřebují 

právě tento typ berlí. 

 Pokud máte doma podpažní berle (ne 

francouzské hole), které nepotřebujete, prosím, 

přineste nám je do Charity, nebo nás 

kontaktujte a my si je u Vás vyzvedneme.  

Dobrovolnické centrum 

 V březnu se setkání dobrovolníků 

poslední čtvrtek v měsíci nekoná z toho 

důvodu, že na tento termín připadá 

předvelikonoční Zelený čtvrtek.  

 Stále hledáme nové dobrovolníky, kteří mají 

„jednu hodinu týdně pro druhé“. V Domově u 

Fontány čeká hodně seniorů na někoho, kdo má čas 

na povídání nebo předčítání. V Jakub klubu potřebují 

děti někoho, kdo by jim pomohl s domácími úkoly. 

Pokud chcete vědět více, kontaktujte nás na tel. 

731 402 371; mailem charita.prelouc@gmail.com.  

 Na závěr statistika: během roku 2015 působilo 

v našem DC přesně 50 dobrovolníků (na základě 

podepsané smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti) 

a odpracovali 1 013 dobrovolnických hodin. 

Dobrovolníci jsou ve věku 15 – 78 let. Moc všem 

děkujeme!      Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC 

Noc kostelů - prosba o spolupráci 

Rádi bychom Vás touto cestou poprosili o 

spolupráci při Noci kostelů, jenž se uskuteční 10. 

června 2016. Každý nápad je hodnotný! Prosíme 

všechny ochotné spolupracovníky, aby přišli v neděli 

13. 3. od 16:00 hodin na faru. Pokud se vám tento 

termín nehodí, přihlaste se prosím na tel.: 

732 500 118; e-mail: farnost.prelouc@seznam.cz. 

Svým návrhem na program přispějete k otevřenosti 

naší farnosti k obyvatelům města. Těšíme se na 

setkání!           Lucie Hadáčková a Renata Moravcová 

Pastorační rada 

Zápis ze dne 2. března: 

 25. 3. Velkopáteční obřady přesunuty na 15:00 

hodin; v letošním roce je v tento den poprvé státní 

svátek  

 21. 5. Farní výlet do Králik 

 3. 7. Pouť na Svatém poli v 10:00 h. 

 24. 7. Pouť k sv. Jakubovi 

 4. 9. Farní den 

 28. – 30. 10. Duchovní obnova farnosti - Hedeč 

 10. 12. Adventní duchovní obnova – Biblické dílo 

Termín příští pastorační rady: 30. března v 19:00 

hodin. Budou probrána tato témata:  Pouť do Libice 

nad Cidlinou; Farní výlet Králiky; Noc kostelů; Pouť 

na Svatém poli – kazatel; Cesta světla – termín. 


