
Biblické slovo na duben 

„Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!"  

Matouš 9,38 

Věřím, abych porozuměl… 
    Milí farníci, oslavujeme velikonoce a 

věříme ve vzkříšeného Krista, v Boží 

milosrdenství a odpuštění. Sv. Anselm 

z Cantebury píše: „VÍRA JE 1, 

nezasloužený dar od Boha, který 

pokorně ve svátosti Křtu přijímáme; 2, 

zkušenost s vtěleným Slovem-Ježíšem 

Kristem v našem každodenním životě; 3, 

pravé poznání, které není nikdy plodem 

sterilního rozumování, nýbrž 

kontemplativní intuice“. Přeji vám 

věřícím, a všem lidem, ať u vás „Vše 

stojí na přátelství, úctě k osobnosti a 

respektování druhého“ /F.D.Roosvelt/. 

S vděčností za víru, ve zkušenosti 

s živým Bohem, a v porozumění.  

Váš duchovní otec Lubomír 

 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 

Svazek 18, číslo 04                               www.farnost-prelouc.estranky.cz                                         DUBEN  2016 

KALENDÁRIUM NA DUBEN  

4. 4. pondělí  18:00 Slavnost Zvěstování Páně  

5. 4. a 3. 5. 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

16. 4. sobota 17:00 
Koncert Art club Přelouč – 

účinkuje Monika Mašková 

17. 4. neděle 16:30 Modlitba - Cesta světla 

23. 4. sobota 9:30 
Svatovojtěšská pouť –  

Libice nad Cidlinou 

30. 4. sobota 17:00 

Koncert v rámci Pardubického 

hudebního jara; Olivier Lakota – 

trubka; Pavel Svoboda – 

varhany. Vstupné 200,- 

BOHOSLUŽBY NA DUBEN  

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

!! Sobota 16. 4. v 18:30; Sobota 30. 4. mše svatá nebude!! 

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

3., 17., 24. 4.  
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 2. 4., 7. 5. 

Neděle 24. 4. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 4. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 4. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 10. 4. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Neděle 10. 4. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 16. 4. 15:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 3. 4. a 1. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 30. 4. 15:00 Mše svatá 

Týden modliteb za duchovní povolání 
Od 11. – 17. 4. 2016 proběhne „Týden modliteb za 

duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní 

povolání /Neděle Dobrého pastýře – 4. velikonoční/. 

Modleme se za své kněze, a za povolání k duchovnímu 

stavu. P. Jiří Kupka a sr. Vincenta Kořínková, sekretáři ČBK pro 

pastoraci povolání v ČR www.hledampovolani.cz 

Sbírka na kněžský seminář 
V neděli 17. dubna 2016 proběhne sbírka na Kněžský 

seminář a modlitby za duchovní povolání. Děkujeme za 

dary a modlitby a vaši podporu těch, kteří v našich 

farnostech sloužili, slouží a budou sloužit. Také se koná 

svatovojtěšská pouť a modlitby HK diecéze do Libice 

n. C. za duchovní povolání dne 23. 4. 2016 od 9:30. 

Přijďte se spolu modlit, putovat. 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 nebo Pavly Jadrné. Odjezd je v 6:30. 

Pro zájemce bude možnost pěší poutě do Králík (cca 1 

hodina chůze – 4 km). V 10:30 hodin společná mše 

svatá; 12:00 hodin společný oběd; 13:30 prohlídka 

kláštera. Program zpáteční cesty bude ještě doplněn. 

Cena: 300,- Kč/osobu; 200,- Kč/dítě; děti do 6 let 

zdarma. Na druhé straně farního listu naleznete článek 

na téma Svaté brány v Králíkách.          Pastorační rada 
 

http://www.hledampovolani.cz/


Brána Božího milosrdenství 

v Králíkách 

(hlavní cíl farního výletu v sobotu 21. května) 

 Hora Matky Boží v Králíkách a na ní stojící poutní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie s otevřenou Svatou 

bránou u příležitosti Svatého roku milosrdenství bude 

hlavním cílem letošní pouti naší farnosti. Proč? 

 Na jaře 13. března loňského roku vyhlásil Svatý otec 

František letošní rok Rokem milosrdenství. Ten začal 

otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince a kromě Říma 

se poprvé v dějinách otevřou Svaté brány také v diecézích 

po celém světě. Papež František tak 

zdůrazňuje velké téma svého pontifikátu: 

Boží milosrdenství na dosah každého 

člověka. 

 Celkově se jedná o dvacátý devátý Svatý 

rok, kdy první nastal v roce 1300 vlastně 

spontánní reakcí tehdejších poutníků. 

Tenkrát nakonec papež Bonifác VIII. 

vyhlásil, že každých 50 let bude "svatý 

rok" s odvoláním na starozákonní předpis 

milostivého léta, kdy se měla vyhlásit 

svoboda všem zajatcům a otrokům a vrátit 

vše půjčené. Poslední Svatý rok proběhl v 

roce 2000 a mnozí z našich farníků mají jistě 

ještě v živé paměti průchod Svatou bránou v chrámu 

sv. Petra v Římě během naší farní pouti do tohoto Věčného 

města v onom jubilejním, požehnaném roce ... 

 Duchovní význam otevření Svaté brány leží v pojmu 

"pouť", tedy cestě za Bohem skrze otevřenou bránu 

Božího milosrdenství. K tomu papež František uvádí: 

"Před námi je velká brána Božího milosrdenství, krásná 

brána, která přijímá naši lítost a nabízí milost Jeho 

odpuštění. Každý z nás v sobě nosí něco, co tíží. Využijme 

přicházející chvíle a překročme práh slitovného Boha, 

který nikdy neochabuje v odpouštění. Odvážně vstupme!" 

 Otevřené Svaté brány má každý člověk pak doslova 

nadosah, protože vůbec poprvé v dějinách jsou otevřeny 

také v katedrálách nebo jiných významných kostelech po 

celém světě. Například autor tohoto článku jednu takovou 

již letos prošel v Kostele národů v Getsemanské zahradě v 

Jeruzalémě (viz foto). 

 Z rozhodnutí královéhradeckého biskupa se díky tomu 

otevře Svatá brána i v cíli našeho farního výletu přesně 

podle pokynů papeže Františka: "... bude ji možno otevřít 

také v jiných svatyních, které jsou cílem mnoha poutníků, 

jejichž srdcí se na těchto posvátných místech často dotýká 

milost a nacházejí zde cestu k obracení." I my se tedy 

vydáme na farní pouť k Svaté bráně Božího milosrdenství 

... 

 Cestou pak kromě modliteb můžeme i rozjímat význam 

otevření Svaté brány pro každého z nás, třeba dle 

papežových úvah z jeho katecheze: "Rodinám se dostalo 

na loňské synodě povzbuzení, aby otevřely bránu Pánu, 

který chce vstoupit ... Ten bránu nikdy nerozráží - i On 

žádá o dovolení vstoupit a klepe ... V církvi již žádné 

pancéřované  brány, všechno ať je otevřeno! ... Brána má 

střežit, jistě, ale nikoliv odmítat ... Brána se často otevírá, 

aby bylo vidět, zda někdo bez odvahy nečeká jen venku - 

třeba nemá sílu jen zaklepat ... Ježíš je branou, kterou 

můžeme vcházet i vycházet ..." 

 Vzhůru tedy na pouť k Svaté bráně na Horu Matky 

Boží v Králíkách, abychom prosili za odpuštění a obrácení, 

získali odpustky při splnění běžných podmínek a modlili 

se za Boží pomoc pro naše blízké. A v neposlední řadě 

také rozjímali nad milosrdenstvím, vyznali víru a připojili 

modlitbu na úmysly papeže, které nosí ve svém srdci pro 

dobro církve a celého světa, jak nás o to František žádá.     

Mirek Kumstýř  

Výstava obrazů klientů Charity Svitavy  

PROMĚNY 12. - 30. 4. 2016  
Galerie a vinotéka u Kotýnků 

 Naše organizace plánuje zřízení nové služby pro lidi se 

zdravotním (tělesným nebo mentálním) hendikepem. 

Abychom veřejnosti přiblížili, co všechno 

tito klienti dokážou, připravili jsme ve 

spolupráci s Charitou Svitavy výstavu 

obrazů klientů jejich stacionáře. Na 

vernisáž přijede osobně i ředitelka Blanka 

Homolová. Obrazy budou vystavěny 

v Galerii a vinotéce u Kotýnků do konce 

dubna. Výstava je prodejná, ale jelikož 

v těchto dnech probíhá ve Svitavách, je část 

obrazů již zamluvena.  

 Zveme Vás na vernisáž v úterý 12. dubna 

2016 od 16.00, hudební doprovod žáci ZUŠ 

Přelouč. Akce se koná pod záštitou a za 

účasti krajského radního pro sociální oblast a 

neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly.     

Zdena Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč 

Prázdninový pobyt pro děti 

Špindlerův Mlýn 21. – 26. srpen 2016 

„Milosrdenství“ 

 Milí farníci, v srpnu proběhne prázdninový pobyt pro 

děti z našich farností na horské chatě Eljon ve Špindlerově 

Mlýně (www.eljon.cz). Pobyt je určen pro děti od 6 – 12 

let. Čekají nás hry, výlety do přírodních krás Krkonoš a 

především společenství. Cena pobytu 1 800,- zahrnuje 

ubytování, stravu, odměny. Kdo by měl zájem o přihlášení 

svých ratolestí, prosím ozvěte se Lucii Hadáčkové na tel: 

732 500 118 a domluvíme podrobnosti. 

Pastorační rada 

Zápis ze dne 2. března: 

 23. 4. Pouť k Svatému Vojtěchu do Libice nad 

Cidlinou – možnost kolové poutě 

Program: 9:00 modlitba k našim národním patronům za 

diecézi a dar povolání v katolickém kostele sv. Vojtěcha; 

9:45 Liturgický průvod s poutníky od katolického 

kostela modlitební cestou na Slavníkovské Hradiště. 

Následuje pontifikální koncelebrovaná mše svatá na 

Slavníkovském Hradišti, hl. celebrant kardinál 

Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas 

český; Mons. Jan Vokál, Mons. Josef Kajnek a kněží 

vikariátu Kutná Hora-Poděbrady, Jičín, Jilemnice s 

dalšími kněžími a jáhny. Liturgii doprovází katedrální 

chrámový sbor pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Na závěr 

bohoslužby společná modlitba za královéhradeckou 

diecézi, nová duchovní povolání, za církev i vlast. 

Možnost kolové poutě – odjezd v 7:00 hodin od kostela 

sv. Jakuba v Přelouči.  

Termín příští pastorační rady: 27. 4. v 19:00 hodin.  

http://www.eljon.cz/

