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Bohoslužby na únor 

Neděle 5. 2. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 11. 2.  18:00 Přelouč 

Neděle 12. 2.   

8:00 Kladruby nad Labem 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 18. 2.  18:00 Přelouč 

Neděle 19. 2.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Sobota 25. 2. 24:00 Přelouč 

Neděle 26. 2. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Příběh pro měsíc 
únor 

Boží koníček 

Kdysi dávno se jedna bohatá a 

vznešená Římanka zeptala rabína 

Jossiho ben Chalafty: „Co dělá Bůh 

celý den?“  Rabín jí odpověděl: 
„Dává dohromady manţelské páry. 

Vybírá, kdo si má koho vzít. Tento 

muţ onu ţenu, tato ţena onoho mu-

ţe a tak dál.“  

„Na tom není nic zvláštního,“ 

mínila paní, to umím také. Za jeden 

den dám dohromady třeba tisíc pá-

rů.“ Rabín na to nic neřekl. Kdyţ se 

paní vrátila do svých paláců, před-

volala si tisíc otroků a tisíc otrokyň a 

provdala je a oţenila navzájem. Při-
kázala: „Ten si vezme tamtu a tamta 

si vezme tohohle.“  

V noci se skoro všechny man-

ţelské páry pohádaly a popraly. 

Hned ráno se vydaly za svou paní. 

Jeden otrok měl rozbitou hlavu, jed-

na otrokyně zase na oku „monokl“, 

další otrok měl oteklý nos… 

Paní si zavolala rabína Josii-

ho. Pověděla mu, co se stalo, a pro-

hlásila: „Měl jsi pravdu. Vidím, ţe 
muţe s ţenami můţe dávat dohro-

mady jedině Bůh.“ Vtom se ozval 

hlas z nebe: „Ono to není snadné ani 

pro mne.“ /A nikdo o tom nepochy-

buje/  

  Z knihy: „Další příběhy pro potě-

chu duše“, Bruno Ferrero, Portál 

s.r.o., Praha 1997.  

Panna Maria Lurdská 

11. únor 

Tento den je výroční připomínkou prvního 

zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u 

Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy 
se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. 

Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. 

Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. 

Není proto náhodou, ţe tento den se stal zároveň 

i Světovým dnem nemocných. 

„Panno Maria, 
která jsi měla růže na nohou, abys nás naučila, že 

všechny naše kroky musí řídit křesťanská láska,   

oroduj za nás… 

která jsi zachránila mnoho nemocných, abys i v nás 

uskutečnila důvod svého zjevení, oroduj za nás…“ 

Z Litanií k Panně Marii Lurdské www.fatym.cz 

 Milí farníci,  při svátku Obětování Páně 
– na Hromnice jsme posvětili svíce a prosili, 

aby nás  víra v ţivého Boha vedla tak, jako 

Duch svatý vedl Simeona a Annu. Setkání 

s Kristem v chrámě je naplnilo radostí a pro-

měnilo. Bernadetta v Lurdech se setkává 

s krásnou Paní, a její ţivot i okolí bylo navţdy 

jiné. Blahoslavení chudí v duchu,…tak učí Je-

ţíš „maličké“. Blahoslavenství ukazují směr, 

zvou nás i ţádají, ale v lásce a dobrovolně. Po-

ţehnaný a šťastný únor přeje Váš L. Pilka  

Blahoslavení čistého srdce 

Kalendárium na únor 

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
Ú N O R  2 0 1 7  S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 2  

DATUM HODINA UDÁLOST 

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

11. 2. sobota 18:00 

Světový den nemocných 

Při mši svaté udělování svátosti pomazání ne-

mocných - kostel sv. Jakuba v Přelouči 

18. 2.  sobota 9:30 
Jáhenské svěceni v katedrále Ducha svatého - 

Hradec Králové 

22. 2. středa 18:00 Svátek Stolce svatého Petra - kostel sv. Jakuba 

26. 2. neděle  Sbírka na Svatopetrský haléř  

Biblické slovo 
na únor 

Otevřel skálu a 
vody tekly prou-
dem, valily se ja-
ko řeka vyprahlý-

mi kraji.  

Žalm 105, 41 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Církev dnes sku-

tečně může potře-

bovat jen takové 

lidi, kteří jako Ma-

ria mají ještě co 

říci o tom, co s ni-

mi činil Bůh.  

(Kardinál  

Joachim Meisner) 

24 hodin pro Pána 
 „24 hodin pro Pána“ je název iniciativy, která vznikla na podnět 

papeţe Františka. Od podvečera v pátek 31. března jsou otevřeny kos-

tely, jeţ nabídnou moţnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s kně-

zem a především nepřetrţité adorace.  

 I naše farnost se do této iniciativy zapojí. Proto prosíme, aby se 

zapsali ti, kdo by rádi pomohli sluţbou po dobu otevření kostela. Se-

znam s časovým rozvrhem bude na novinovém stolku. Pastorační rada  



 F A R N Í  L I S T  

 Informace z farnosti a diecéze 
Pomazání nemocných 

 V sobotu Panny Marie Lurdské 11. Úno-

ra 2017 na Světový Den nemocných, při večerní 

mši svaté v 18:00 hodin se bude udělovat Svá-

tost pomazání nemocných. Podmínkou pro při-

jetí této svátosti je: svátost smíření a upřímná 

víra v uzdravení.           P. Lubomír Pilka 

Jáhenské svěcení 

 V sobotu 18. února 2017 se uskuteční 

v Katedrále Sv. Ducha jáhenské svěcení Mgr. 

Ing. Jaroslava Kolbaby. Modleme se za něj, i za 

ty, kdo se na přijetí svátosti svěcení, ale i na ře-

holní sliby, křest nebo manţelství připravují. LP  

Sbírka „Svatopetrský haléř“ 

 Drazí bratři a sestry, v neděli 26. února 

2017 se uskuteční kaţdoroční sbírka nazvaná 

„Svatopetrský haléř“. Prostředky získané 

v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby 

Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke 

zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem 

všech katastrof a lidem v nouzi… Dovolte nám 

vyjádřit také naši upřímnou vděčnost za veškeré 

příspěvky během celého roku.   

Pán Bůh vám zaplať! Vaši čeští a moravští 

biskupové 

Farní masopust 

 V sobotu 25. února se na faře koná maso-

pustní setkání. Začneme ve 13:00 masopustním 

obědem. Zahrajeme i hry, nebude chybět hudba 

k tanci a zpěvu. Přibliţný konec 21:00 hod. Pro-

síme zájemce, aby se napsali na list v kostele. 

Vstupné cca 80,- Kč/ děti sleva 40,- Kč. Zve 

pastorační rada. 

Adopce na dálku 

 Milí farníci, naše farnost jiţ dvanáctým 

rokem pomáhá chudým dětem v Indii. Finančně 

podporujeme 3 děti: Anithu, Archanu a Nicho-

lase, kterým náš příspěvek umoţňuje vzdělávání 

a základní zdravotní péči. Vţdy koncem března 

zasíláme na jejich podporu 15 000 Kč 

(5 000 Kč/dítě) a před Vánocemi a Velikonoce-

mi dětem posíláme dopis s přáním. Pokud bude-

te chtít na děti přispět, můţete své dary předat 

Libuši Ševítové nebo Pavle Jadrné, které finanč-

ní příspěvky vybírají. Pán Bůh zaplať všem, kdo 

těmto dětem pomáhají.  PJ & LŠ 

Charita 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

 Víkendovými akcemi 

14. -15.1.2017  skončila 

Tříkrálová sbírka na 

Přeloučsku. Koledování 

skončilo ve středu 11.1.2017 a 

do pátku se počítal výtěţek. 

Výsledek 227 282 Kč nás 

překvapil, protoţe byl opět 

vyšší neţ loňský rekord a o 

50% vyšší neţ v roce 2015!  

 Do celé akce Charity 

Přelouč se zapojilo asi 240 

dětí, které nadšeně koledovaly 

a kolem 70 dospělých, kteří 

pomohli s organizací 

v jednotlivých obcích. Celkem 

111 skupinek koledníků 

navštívilo domácnosti ve 46 

obcích včetně Přelouče. Všem 

patří náš velký dík. Děkujeme 

také všem, kdo koledníky 

přijali a přispěli do 

pokladniček.  

 Děkujeme vedení obou 

přeloučských základních škol, 

které nám pomohli 

s propagací sbírky u ţáků a 

koledníků jsme z toho důvodu 

měli dostatek. Také děkujeme 

rodičům, ţe dětem dali 

souhlas s koledováním. Letos 

poprvé probíhalo koledování 

na většině obcí o víkendu a 

koledníky neodradil ani silný 

mráz. Jak nás koledníci 

informovali na svém návratu z 

koledy, v 

mnoha domácnostech, které 

navštívili, dostali nabídku čaje 

a mohli se i ohřát. Celá sbírka 

se tak nesla v duchu moc 

hezkých setkání, kdy lidi na 

koledníky čekali a často si 

koledu zazpívali spolu s nimi.  

V sobotu 14. ledna přeloučské 

kino promítalo pohádku pro 

naše koledníky a sešlo se jich 

tam asi 150, kromě 

přeloučských přijeli koledníci 

ze Semína, Řečan, Strašova, 

Rohovladové Bělé, Volče, 

S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 2  

 
 

 

Litošic, Lipoltic, Choltic, 

Ţivanic, Břehů a dalších 

obcí. V neděli 15. ledna byl 

slavnostním zakončením 

sbírky tradiční Tříkrálový 

koncert ţáků ZUŠ Přelouč 

v kostele sv. Jakuba. Ve 

zcela zaplněném kostele 

vystoupilo asi 70 dětí a na 

závěr koncertu si všichni 

společně (a letos naposled) 

zazpívali koledu „My tři 

králové jdeme k vám“.  

Děkujeme vedení ZUŠ 

Přelouč , ţákům a 

pedagogům za skvělou 

spolupráci a krásný záţitek.  

 Finanční prostředky ze 

sbírky, tj. 65%, které se nám 

vrátí, plánujeme pouţít na 

rozjezd nové sluţby sociálně 

terapeutické dílny pro osoby 

se zdravotním postiţením, 

rozšíření sluţeb pro děti a 

"Člověk musí věřit a modlit se;  

voda nebude mít bez víry žádnou moc..."  

 Prostá francouzská dívka Bernadette Soubirous (1844-1879) podala zprávu o 18 

viděních Panny Marie. Vize začaly, kdyţ jí bylo 14. Poprvé se tak stalo 11. února 

1858, kdyţ Bernadetta a její dvě sestry sbíraly dřevo na oheň. Kdyţ její sestry překo-

naly malý potůček, Bernadette se při sbírání zpozdila. Zaslechla zvuk připomínající 

hřmění a tehdy uviděla zjevení poprvé. 

 Ve skalním výklenku spatřila nádhernou ţenu. Panna Marie byla oblečena do bílého závoje 

a opásána modrou šerpou kolem pasu a se zlatou růţí u kaţdé nohy. Tehdy Marie nepromluvila, 

pouze udělala znamení kříţe a náhle zmizela. 

 Její rodina, světské ani náboţenské autority Bernadettě nevěřili, přesto se vţdy několik lidí 

vydalo s Bernadette v touze vidět Pannu Marii - nikdo ji však, kromě Bernadetty, nikdy neviděl. 

Při devátém zjevení, 25. února 1858, Panna Maria poţádala Bernadettu, aby se napila z pramenu. 

Protoţe ţádný poblíţ nebyl, šla dívka nejprve k potůčku, ale Maria Bernadettě ukázala jiné místo, 

kde byla pouze bahnitá kaluţ. Bernadetta začala hrabat na tomto místě a poté z něj začala vytékat 

čistá voda. Objev pramenu dosvědčený stovkami přihlíţejících je povaţován za zázrak. 

 29. července 1866 se Bernadette stala sestrou kláštera v Nevers, kde jako sestra pojala ře-

holní jméno Maria Bernarda. Bernarda trpěla bolestmi a zemřela v roce 1879, ve věku 35 let. Byla 

beatifikována v roce 1925 a kanonizována jako svatá Bernadette římsko-katolickou církví 8. pro-

since 1933. 

mládeţ v Jakub klubu, 

dofinancování sluţeb pro 

rodiny s dětmi a pro pěstouny, 

na nákup dalších 

kompenzačních pomůcek do 

naší půjčovny, 5% 

poskytneme jako všechny 

charity v naši diecézi na 

vybraný projekt v Indii a 3% 

vloţíme do společného fondu 

pro okamţitou pomoc 

v případě potřeby (např. 

poţár, povodeň).  Více se 

můţete dovědět z našich 

webových stránek, nebo nás 

kontaktujte s dotazy, co Vás 

ke sbírce zajímá.  

Stále hledáme nové 

dobrovolníky 

Jak jistě víte, máme pro 

dobrovolníky dva programy –

práce s dětmi v Jakub klubu, 

nebo návštěvy obyvatel 

Domova u fontány. Za rok 

2016 bylo aktivních 48 

dobrovolníků a celkem 

odpracovali 1 320 hodin. To 

je úţasné a jsme spolu 

s vedením Domova u fontány 

moc vděčni za radost, kterou 

dobrovolníci přinášejí. Z naší 

farnosti je aktivních několik 

dobrovolníků, kteří můţou 

říct novým zájemcům více. 

Stále je totiţ v domově hodně 

lidí, kteří čekají, zda i oni si 

budou moci s někým povídat. 

Pokud najdete volnou hodinu 

času týdně (nebo i půlhodinu 

– i ta má velkou hodnotu), 

dejte vědět. Podmínkou pro 

dobrovolnickou práci je čistý 

výpis z registru trestů a najít 

chvilku pro druhé. 

Dobrovolníci nejen radost 

přinášejí, ale i dostávají.  

Zdenka Kumstýřová, 

ředitelka Charity Přelouč   


