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Bohoslužby na duben 

Neděle 2. 4. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 8. 4.   
16:00 Řečany n./L. 

18:00 Přelouč 

Neděle 9. 4.   

8:00 Kladruby n./L. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 15. 4.  18:00 Přelouč 

Neděle 16. 4.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

15:00 Semín 
Sobota 22. 4. 

18:00 Přelouč 

Neděle 23. 4.   
8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

Sobota 29. 4.  
15:00 Selmice 

18:00 Přelouč 

Neděle 30. 4.    

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Sobota 6. 5.  
16:00 Zdechovice 

18:00 Přelouč 

Neděle 7. 5.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

svátosti. Vy všichni, po-

křtění v Krista, oblékli 

jste se v Krista: uţ není 

Ţid anebo Řek, uţ není 

otrok anebo člověk svo-

bodný, uţ není muţ ane-

bo ţena; všichni jste je-

den v Kristu Jeţíši. 

Takovou moc totiţ 

má tato svátost. Je to 

svátost nového ţivota, 

který se začíná v tomto 

ţivotě odpuštěním všech 

minulých hříchů a dovr-

šuje se při vzkříšení 

z mrtvých. Byli jste tedy 

křestním ponořením do 

Kristovy smrti spolu 

s ním pohřbeni. A jako 

Kristus byl vzkříšen 

z mrtvých, tak i vy mu-

síte ţít novým ţivotem. 

Po této cestě jdete za-

tím ve víře, neboť pokud 

jste v tomto smrtelném 

těle, nejste doma u Pána. 

Ale sám ten, k němuţ 

směřujete, je vaší bez-

pečnou cestou, Jeţíš 

Kristus ve svém lidství, 

které pro nás s láskou na 

sebe vzal. A těm, kdo ho 

v bázni ctí, připravil 

mnoho radosti a blaţe-

nosti. Ta se otevře a na-

plní všem, kdo v něho 

doufají, neboť to, čeho 

se nám nyní dostalo 

v naději, dostaneme 

v plnosti. 

Dnes je osmý den od 

vašeho duchovního zro-

zení, dnes bude potvrze-

no vtisknutím pečetě ví-

ry, jako jí u našich pra-

otců byla obřízka osmé-

ho dne po narození. 

Vţdyť i sám Pán svým 

zmrtvýchvstáním vtiskl 

pečeť dni Páně, kdyţ se 

vzkříšením zbavil těles-

né smrtelnosti a probu-

dil k ţivotu nikoli něja-

ké jiné, ale své vlastní 

tělo, které uţ nemělo 

zemřít. Ten den Páně 

byl od jeho umučení tře-

tí, ale v počítání od sa-

batu osmý a zároveň 

první. 

Takţe ani vy nemáte 

ještě v drţení skuteč-

nost, ale máte jiţ bez-

pečnou naději, protoţe 

máte posvátné znamení 

této skutečnosti a dostali 

jste závdavek Ducha. A 

proto kdyţ jste 

s Kristem byli vzkříšeni, 

usilujte o to, co pochází 

shůry, kde Kristus sedí 

po Boţí pravici. O to 

usilujte, ne o to, co je na 

zemi. Jste přece uţ mrt-

ví a váš ţivot je 

s Kristem skrytý 

v Bohu. Ale aţ se ukáţe 

Kristus, váš ţivot, po-

tom se i vy s ním ukáţe-

te ve slávě.  

 

Kázání svatého  

Augustina, biskupa;  

2. Čtení z breviáře na  

2 neděli velikonoční. 

 Milí farníci, vrcholí postní kající příprava 

na Velikonoce. Vodou křtu budou i letos katechu-

meni přijati do společenství věřících. Posvátné 

triduum – tři dny: Čt.- Památka ustanovení Eucha-

ristie, Pá:- Památka umučení Páně a So.- Veliko-

noční vigilie se symbolickými obřady, čteními a 

zpěvy nás dovedou k velikonočnímu ránu, slavit 

Neděli Zmrtvýchvstání. Magdaléna oznamuje: 

„Hrob je prázdný“. Vzkříšený Kristus oznamuje: 

„Nebojte se“! Prosme o pokoj, jednotu a lásku 

v našich rodinách a rodině církve a slavme napl-

něni Duchem letošní Velikonoce.  

Poţehnaný duben, a radostné Velikonoce 2017 

přeje váš duchovní otec Lubomír  

Pax vobis - Pokoj vám - Eíréme hémín 

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
D U B E N  2 0 1 7  S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 4  

Kalendárium na duben 

DATUM HODINA UDÁLOST 

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

8. 4. sobota 9:00 Diecézní setkání mládeţe v Hradci Králové - Filharmonie 

9. 4. neděle  Sbírka na podporu oslav 100. výročí Fatimy 

16. 4. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  - Boţí hod Velikonoční 

22. 4. sobota 10:00 Diecézní Svatovojtěšská pouť Libice nad Cidlinou 

30. 4. neděle 9:30 Mše svatá s katechezí pro děti 

Biblické slovo 
na duben 

 

Když o tom mlu-
vili, stál tu on 

sám uprostřed 
nich a řekl jim:  

"Pokoj vám.".  
 

Lukáš 24:36   

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Abychom nepozbyli 
odvahy a nestali se 
cyniky, září nám do 
všedního dne světlo 

Velikonoc:  

Ukřižovaný žije,  

a všichni ti,  

kteří trpí, budou žít. 
 

(Johannes B. Brantschen)  

Adopce na dálku - Poděkování 
 Milí farníci, děkujeme všem, kdo jste přispěli na potřeby dětí z Indie, kte-

ré podporujeme v rámci programu Adopce na dálku. Letos se nám díky Vám 

podařilo vybrat potřebnou částku 15 000,- Kč. Peníze zbylé z loňského roku 

(3 500 Kč) převedeme do příštího roku.  

Pavla Jadrná  + Libuše Ševítová 



 F A R N Í  L I S T  

 Pane Ježíši, tvoje tvář je tváří pokorného Boha, který nás tak 
miluje, že se neváhal všeho vzdát a jako chudý sestoupil mezi nás. 
Tvoje tvář je tváří naší bolesti, naší samoty, naší úzkosti a naší smrti, 
kterou jsi dobrovolně přijal, abychom už nebyli osamocení a zoufalí.  

(Lectio divina, Květná neděle) 

Modlitba k Svatému týdnu 

 

Informace nejen z farnosti 

Farní výlet 

- Sázavský klášter - 

 V pondělí 8. 5. 2017 na-

vštívíme Sázavský klášter. Po-

kud byste měli zájem o společ-

nou pouť, hlaste se u pana Jana 

Pultra nebo Pavly Jadrné.  

Cena: 200,-Kč/os.; děti zdarma.  

Pastorační rada 

Týden modliteb  

za mládež 

 Od 2. – 9. dubna 2017 pro-

běhne „Týden modliteb za mlá-

deţ“. Sekce pro mládeţ připra-

vila program pro tento týden. 

Cílem je: A, podpořit a dopro-

vázet aktivity mládeţe modlit-

bou, B, pomoci uvědomit si, ţe 

jsou ţivou součástí církve, C, 

vnímat krásu i náročnost ob-

dobí, ve kterém se uskutečňu-

jí volby ovlivňující celý ná-

sledný ţivot.    

P. Jan Balík, ředitel sekce pro 

mládež ČBK    

Sbírka podpora oslav 

100 výročí Fatimy 

 Bratři a sestry ve farnostech 

Královéhradecké diecéze, 

měsícem květnem bude zahá-

jeno slavení Jubilea Fatimy – 

stoletého výročí zjevení Pan-

ny Marie v portugalské Fati-

mě. Přípravou a organizací 

jubilea Fatimy byla pověřena 

Českomoravská Fatima 

v Koclířově. Sbírka příští ne-

děli 9. dubna je mimořádně 

určena pro finanční zajištění 

Národní poutě do Fatimy, ná-

klady televize Noe zajištující 

přímé přenosy z Portugalska, 

další průběh v katedrálách a 

hlavních poutních místech ve 

dnech 15. září – 7. října 2017 

a teologicko-pastorální sym-

pozium v Novém Adalbertinu 

a Koclířově.  

 V den první soboty 7. října 

2017 bude naše země zasvěce-

na Bohu skrze Neposkvrněné 

Srdce Panny Marie. Za vaše 

modlitby i finanční podporu 

při sbírce příští neděli Pán 

Bůh zaplať. 

V Kristu a Marii  

Mons. Pavel Dokládal,  

představený Českomoravské 

Fatimy v Koclířově 

PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Neděle 2. 4. Choltice  Hned po mši svaté 

Neděle 9. 4 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 nahlášení nemocných, abych je mohl navštívit.  

Lubomír Pilka Mob: 731 730 376 

 
S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 4  

Charita Přelouč 

Jakub klub slaví 15 let  

a děti opět připravily  

perníčky pro misie 

 V dubnu slaví Jakub klub 

15 let od svého vzniku. Za 

tu dobu se stal místem, kam 

děti mohou přijít a nemusí 

se potulovat po ulici. Pokud 

je něco tíţí, mohou se svě-

řit. Vybudovali jsme pro ně 

prostředí bezpečí, přijetí, 

místo her a příjemné at-

mosféry.  

 Děti se zde také učí po-

máhat druhým. Proto 

opět nazdobily perníčky, 

které jim napekla dobro-

volnice paní Alenka Ko-

ţená. Perníčky budou k 

dispozici po nedělní mši 

svaté 2.4.2017 za dobro-

volný příspěvek. Výtěţek 

poskytneme na pomoc 

dětem do Sýrie. 

 V Přelouči nás 25.5.2017 

navštíví reportérka Markéta 

Kutilová, která bude mít 

přednášku o válce v Sýrii a 

svých pravidelných cestách 

do těchto míst i s humani-

tární pomocí. Místo a čas 

upřesníme příště. 

Děkuji za Vaši podporu  

a modlitbu 

Zdenka Kumstýřová 

 V době protináboţenské 

propagandy v Rusku jeden 

lidový komisař přednášel 

lidu o definitivním vítězství 

vědy nad tmářstvím. Stalo 

se to při oslavách prvního 

letu člověka do vesmíru. 

Sovětský kosmonaut Gaga-

rin tehdy prohlásil, ţe ať 

hledal ve vesmíru sebevíc, 

Boha tam nenašel. Lidový 

komisař vítězoslavně uza-

vřel svou řeč oznámením, 

ţe náboţenství je 

s konečnou platností pora-

ţeno. Hrdě se rozhlédl po 

sálu plném lidí a zeptal se: 

„Máte nějaké dotazy“? 

 Aţ úplně v zadní řadě seděl 

stařeček, který celou dobu 

přednášky bedlivě sledoval. 

Teď potichu pronesl: „Kristos 

voskres“. /Kristus vstal 

z mrtvých/. Jeho soused to zo-

pakoval“ „Kristos voskres“, uţ 

trochu silnějším hlasem. Ně-

kdo ze zadních řad vstal a ta-

táţ slova zakřičel, po něm dal-

ší a další. Nakonec vstali 

všichni v sále a volali: 

„Kristos voskres“, „Kristus 

vstal z mrtvých“. Komisař se 

zmateně a zahanbeně vytra-

til. 

 Nehledě na všechny dok-

tríny a diskuse nepřestává 

platit jedna skutečnost, kte-

rou lze stručně popsat hes-

lem: Kristos voskres! 

V němţ je obsaţeno celé 

křesťanství. Je to fakt, 

s nímţ nikdo nic nezmůţe. 

 Filosofové ho mohou ig-

norovat, ale ţádná jiná slova 

na světě nedokáţou lidstvu 

vlít takovou sílu, jako: Jeţíš 

vstal z mrtvých!  

Z knihy „Osvěžení pro duši“, Bruno Ferrero, Portál, 2005. 

Kristos voskres 

Chci promluvit k vám, kte-

ří jste se v Kristu právě naro-

dili, k vám maličkým 

v Kristu, neboť vy jste po-

tomstvo církve, dar lásky Ot-

covy i plodnosti Matčiny, bo-

humilý výhonek, nový přírůs-

tek Boţího stáda, vy jste květ 

naší cti i plod naší práce, vy 

jste má radost a má koruna, 

vy všichni, kdo tu pevně 

stojíte v Kristu. 

Oslovím vás slovy apoš-

tolovými: Oblečte se 

v Pána Jeţíše Krista a ne-

pečujte o tělo tak, ţe by to 

vyvolávalo ţádosti. Abyste 

i v ţivotě nosili Krista, do 

něhoţ jste se oblékli při 

Nové stvoření v Kristu 


