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Bohoslužby na březen 

Neděle 5. 3. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 11. 3.  
16:00 Řečany nad Labem 

18:00 Přelouč 

Neděle 12. 3.   

8:00 Kladruby nad Labem 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 18. 3.  
15:00 Semín 

18:00 Přelouč 

Neděle 19. 3.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

15:00 Selmice 
Sobota 25. 3. 

24:00 Přelouč 

Neděle 26. 3. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Luštění nejen pro děti 
Výzva pro postní dobu 

 Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v nedě-

li po prvním jarním úplňku při-

jdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře 

připravit. Mívají mezi sebou i někoho, kdo 

teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Veli-

konocích pokřtěn, a pomáhají mu. Všichni 

společně hledají, co je v životě opravdu dů-

ležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými 

lidmi. Víš čím takové přátelství roste? Aby 

měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic 

nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet dní stříd-

mě. Ledacos načas odkládají: třeba zábavu u 

televize a kino, vyvařování dobrého jídla 

nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy 

za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací 

lidským srdcím prostotu a radost. Také Ježíš 

se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veli-

ké skromnosti čtyřicet dní na poušti. Teprve 

pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl 

jim o svém Otci. 

Vylušti si zprávu pro postní dobu: 

 Milí  věřící, obřadem křtu jsme připojeni 

k církvi, a nyní jako následovníci Ježíše vydá-

váme každým slovem a skutkem svědectví. 

Kající doba přípravy na velikonoce vystřídala 

liturgické mezidobí, fialová barva roucha kně-

ze střídá zelenou. Příroda se začíná zelenat, 

zimu střídá jaro a my máme radost. Kéž 

s radostí prožíváme i tuto posvěcenou dobu. 

Požehnaný březen přeje váš duchovní otec  

Lubomír Pilka  

Biblické slovo 
na březen 

Amen,  
pravím vám,  

jestliže pšeničné 
zrno nepadne do 
země a nezemře, 

zůstane samo. Ze-
mře-li však, vydá 

mnohý užitek.  
 

Jan 12:24   

Kráčet za Kristem 

Kalendárium na březen 

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
BŘEZEN 2017  SVAZEK 19, ČÍSLO 03  

DATUM HODINA UDÁLOST 

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

19. 3. neděle  Sbírka na pojištění kostelů a církevních budov 

20. 3. pondělí 18:00 Slavnost Sv. Josefa 

24. - 25. 3.   24 hodin pro Pána 

25. 3. sobota 18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

26. 3. neděle 9:30 Mše svatá s katechezí pro děti 

1. 4. sobota 13:00 Postní duchovní obnova 

 Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu, která se uskuteč-

ní v sobotu 1. 4. ve 13:00 v Přelouči na faře na téma „Bůh, náš mi-

losrdný otec“. Povede ji P. ThLic. Mgr. Boguslav Partyka, farář 

ve Slatiňanech. Po společném programu: 13:00 přednáška 14:00 po-

sezení u kávy 15:00 přednáška 16:00 osobní rozhovory, 17:00 sv. 

smíření; zakončíme obnovu v 18:00 mší svatou.  

Srdečně vás zve Pastorační rada 

Postní duchovní obnova 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

FA RNO S T   

PŘELOUČ  

Zkus v postní době 

ze svého života ně-

co odstranit, co ti 

bere čas a co není 

tak důležité a po-

třebné. A do uvol-

něného prostoru 

vpusť Boha... 

 

(P. Aleš Opatrný)  



 FARNÍ LIST  

 Chválíme tě za všechno, co nám dáváš, a především za 
to, že nás skrze ukřižovaného Ježíše Krista učíš lásce, která 
nehledá sama sebe. Neboť jestliže se sami sebe zříkáme a z 
lásky se vydáváme druhým, podobáme se tobě.  

(preface z 3. neděle postní)  

Postní modlitba 

 

Farnost informuje 
Sbírka na pojištění kos-

telů a dalších církev-
ních budov 

 Drazí bratři a sestry, 

v neděli 19. března 2017 

se uskuteční sbírka, která 

hradí plošné pojištění na-

šich kostelů a budov. Dě-

kujeme za vaši štědrost a 

zodpovědnost. Biskupství 

královéhradecké 

24 hodin pro Pána 

 „24 hodin pro Pána“ je 

název iniciativy, která 

vznikla na podnět papeže 

Františka. Od podvečera v 

pátek 24. března jsou ote-

vřeny kostely, jež nabíd-

nou možnost zpovědi, 

modlitby nebo rozhovoru s 

knězem a především nepře-

tržité adorace.  

 I naše farnost se do této 

iniciativy zapojí. Proto pro-

síme, aby se zapsali ti, kdo 

by rádi pomohli službou po 

dobu otevření kostela. Se-

znam s časovým rozvrhem 

je na novinovém stolku.                              

        Pastorační rada  

Pozvání na křížovou 
cestu 

 V pátky v 17:30 vás sr-

dečně zveme na křížové 

cesty do kostela sv. Jakuba. 

Dále proběhne 5. a 19. 3. a 

2. 4. po nedělní mši svaté; 

V neděli 12. a 26. 3. bude 

v 17:00 hod. Na Květnou ne-

děli 9. 4. v 15:00 hodin pro-

běhne křížová cesta na Sva-

tém Poli a na Velký pátek bu-

de v 14:30. Pastorační rada 

Farní výlet 
- Sázavský klášter - 

 V pondělí 8. 5. 2017 plánu-

jeme navštívit Sázavský kláš-

ter. Pokud byste měli zájem o 

společnou pouť, hlaste se u 

pana Jana Pultra nebo Pavly 

Jadrné. Podrobný program 

farního výletu se zveřejní 

v dubnovém farním listu a 

bude vyvěšen na nástěnce 

v kostele.      Pastorační rada 

Promluva papeže Františka - Půst je cestou k Otcovu milosrdnému srdci 

 Postní doba je cestou obrácení 

se k Božímu milosrdenství a pře-

konání všeho, co bere věřícím 

jejich důstojnost Božích dětí. 

Řekl to papež František při litur-

gii Popeleční středy, kterou slavil 

v kostele sv. Sabiny na římském 

pahorku Aventino. 

 Papež slavil mši svatou již tra-

dičně v kostele svaté Sabiny, kde 

se nachází jedno z nejstarších 

dochovaných vyobrazení ukřižo-

vaného Krista. Znamení popelce 

udělil papeži slovenský kardinál 

Jozef Tomko. 

 „Chceme se obrátit k milosrd-

nému Otcovu srdci. V tomto ob-

dobí milosti, které dnes zahajuje-

me, znovu hledíme na jeho milo-

srdenství. Postní doba je cesta, 

která nás vede k milosrdenství, 

jež vítězí nade vším, co nás chce 

zdeptat nebo redukovat na něco, 

co neodpovídá důstojnosti Bo-

žích dětí. Postní doba je cestou z 

otroctví ke svobodě, z utrpení k 

radosti, ze smrti k životu,“ řekl 

během kázání papež František. 

 Bůh chce podle něj dát člově-

ku „dech života“, který jej chrání   

před „dýchavičností“ způsobe

nou sobectvím, lhostejností 

nebo vlastními ambicemi. 

 „Boží dech života nás chrání 

před touto dýchavičností, kte-

rá zháší naši víru, ochlazuje 

naši lásku a odnímá nám nadě-

ji. Žít postní dobu znamená 

toužit po dechu života, který 

nám uprostřed bahna našich 

dějin nepřestává podávat náš 

Otec. Boží dech života nás 

osvobozuje od této dýchavič-

nosti, kterou si častokrát neu-

vědomujeme a kterou jsme si 

SVAZEK 19, ČÍSLO 03  

Modlitba je 

světlem duše 

Modlitba, rozmluva 

s Bohem, je největší dobro. 

Znamená totiž společenství a 

jednotu s Bohem. A jako září 

tělesné oči, hledí-li do světla, 

tak i duše upřená na Boha září 

jeho nevýslovným světlem. 

Nemluvím ovšem o modlitbě 

vázané na vnějšek, ale o té, jež 

vychází ze srdce; jež se 

neomezuje na určitou dobu 

nebo hodinu, ale děje se bez 

ustání, ve dne v noci. 

Nestačí se totiž soustředit na 

Boha pouze tehdy, kdy se 

oddáváme modlitbě. Také když 

jsme zaměstnáni jakýmikoli 

povinnostmi, ať už je to péče 

o chudé či jiné starosti anebo 

užitečné dobročinné dílo, je 

třeba dát se pronikat touhou po 

Bohu a myšlenkou na něj. 

Neboť všechno, co Boží láska 

ochutí jako sůl, se pak stane 

tím nejlahodnějším pokrmem 

pro Vládce veškerenstva. 

Věnujeme-li Bohu co nejvíce 

času, můžeme se neustále po 

celý život těšit z užitku, který 

z toho plyne. 

Modlitba je světlem duše, 

je pravým poznáním Boha a 

prostřednicí mezi Bohem a 

lidmi. Duše se jí pozvedá až 

vzhůru do nebes, 

s nevýslovnou láskou objímá 

Pána a jako dítě volající 

s pláčem po matce touží po 

nebeském mléku. Vyslovuje 

svá nejvlastnější přání a 

dostává dary, které přesahují 

vše viditelné a přirozené. 

Modlitba je naším 

ctihodným prostředníkem 

u Boha, dodává srdci odvahy, 

upokojuje duši. Ale mluvím-li 

o modlitbě, nedomnívej se, že 

jde o slova.  

Modlitba je touha po 

Bohu, je to nevýslovná láska, 

která nepochází z lidí, ale má 

původ v božské milosti. 

Apoštol o ní říká: Vždyť ani 

nevíme, oč se máme vlastně 

modlit. A tu sám Duch se za 

nás přimlouvá vzdechy, které 

nelze vyjádřit. Daruje-li Pán 

někomu takovouto modlitbu, 

je to bohatství, o něž jej nikdo 

nemůže připravit; nebeský 

pokrm, který sytí duši. Okusil-

li jej kdo, navždycky bude 

toužit po Pánu, jako by jeho 

srdce zachvátil prudký oheň. 

Když se chceš takto začít 

modlit, vymaluj svůj domov 

mírností a pokorou, osvětli jej 

světlem spravedlnosti a 

dobrými skutky jej vyzdob 

jako ryzím zlatem. Namísto 

mramoru a mozaiky jej okrášli 

vírou a velkodušností. A když 

to všechno zastřešíš 

modlitbou, bude stavba domu 

hotová. Takže Pán bude mít 

přichystaný dokonalý příbytek 

a ty ho přijmeš jako ve 

skvostném královském paláci. 

Z homilie připisované svatému 

Janu Zlatoústému, biskupovi,462

-466, z kněžského breviáře 

 dokonce zvykli ‚normalizovat‘, 

třebaže její účinky jsou patrné. 

Připadá nám ‚normální‘, protože 

jsme si zvykli, že dýcháme 

vzduch rozředěné naděje, smut-

ku a malomyslnosti, dusivý 

vzduch paniky a nevraživos-

ti,“ pokračoval František. 

 V kázání také varoval před 

lhostejností a unáhlenou kritikou 

druhých. Postní doba je podle 

něj časem kladení odpo-

ru: „Odporu proti dýchavičnosti 

ducha zamořeného lhostejností, 

ledabylým chápáním druhého 

jako toho, do něhož mi nic není, 

a každým pokusem o zlehčování 

života zejména těch, kdo na 

svém těle nesou tíži mnohé po-

vrchnosti. Postní doba je odpo-

rem proti toxickému znečišťo-

vání prázdnými a nesmyslnými 

slovy, neomalenou a unáhlenou 

kritikou, zjednodušujícími ana-

lýzami, které nejsou s to dobrat 

se složitosti lidských problémů, 

zejména těch nejvíce trpících 

lidí. Půst je dobou odporu. Od-

poru proti dýchavičné modlitbě, 

která uklidňuje naše svědomí, 

proti almužně, která nás naplňu-

je zadostiučiněním, a proti 

postění, které skýtá pocit uspo-

kojení. Půst je dobou kladení 

odporu proti dýchavičnosti rodí-

cí se z intimismu, který vyobco-

vává, nechce dosáhnout Boha a 

odtahuje se od Kristových ran, 

jež jsou přítomny v ranách jeho 

bratří; tedy z takové spirituality, 

která redukuje víru na kulturu 

ghetta a vyobcovávání.“ 

 V postu se může člověk podle 

papeže zbavit toho, co jej izolu-

je od druhých a uzavírá před 

nimi. Každý si může uvědomit, 

kolik milosrdenství a možností 

nových začátku sám od Boha i 

od druhých lidí dostal. 

Celou promluvu naleznete na 

stránkách Vatikánského rozhla-

su. Převzato z www.cirkev.cz. 

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25314
http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25314
http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25314

