
BIBLICKÉ SLOVO NA BŘEZEN 
Všem pak řekl:  

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,  
nes každého dne svůj kříž a následuj mne“. 

Lukáš 9.23 

S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE  
Spolubratři a spolusestry v Kristu. Dostali jsme dar uvěřit 

v Krista, a jako nemnohým z našeho města, či vesnice byli 
ve svatém křtu a smíření odpuštěny hříchy. Víra je zároveň 
i závazek. Na kněžské pouti 25.února v Číhošti nám Pater 
Fiala připomněl, že uložené křesťanské a kněžské závazky 
je nutné zachovávat. Prosme Pána o vytrvalost a sílu ke 
svědectví, aby nám naše snaha a spolupráce s Pánem 
přinesla o Velikonocích  hlubokou radost.  P.Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA BŘEZEN 
19. 3. pátek  18:00 Slavnost sv. Josefa (kostel sv. Jakuba) 

20. 3. sobota 9:45 Postní duchovní obnova -Fara 

24. 3. středa 18:00 
Ekumenické setkání 
- modlitebna u Adventistů 

25. 3. čtvrtek 8:00 Slavnost Zvěstování Páně 

26.  3. pátek 19:00 Společenství dětí a mládeže 

28. 3. neděle 15:00 Křížová cesta v ambitech 
Sbírka na plošné pojištění 

1. 4. čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek 

2. 4. pátek 
16:30 
17:00 

Křížová cesta 
Velký Pátek 

3. 4. sobota 20:00 Bílá sobota – Vigilie   

4. 4. neděle 9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

BOHOSLUŽBY NA BŘEZEN 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 s nedělní platností) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  
Neděle 7.a 21.3. 4.4. 

14.3. Nebude!  
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  6. 3. 
Neděle 28. 3. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 14. 3. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 3.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda  
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 28. 3.       8:00 Mše svatá   

kostel sv.  Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až o Velikonocích - Mše svatá až 10.4. 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích - Mše svatá až 17.4. 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 7. 3.. 4. 4.  11:00 Mše svatá 

 

MODLÍME SE ZA NOVÉHO BISKUPA 
Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš 

svou církev, vyslyš naše prosby a dej, ať se naším 
novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života 

a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a 
láskou. Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který 
zná své ovce a dává za ně svůj život. Ty sám, Pane, 
ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový biskup 
učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě. 

Prosíme o to skrze Krista, Našeho Pána. Amen. 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Milí farníci, v sobotu 28. března jste srdečně zváni na 

duchovní obnovu. Začátek je v 9:45 hodin ve farním sále na 
faře v Přelouči. Povede ji P. Zdeněk Skalický. Přesný 
program a téma bude upřesněno na nástěnce v kostele. 
Všichni jste srdečně zváni!  P. Lubomír Pilka 

 
PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 

Neděle 21.3. Hošťalovice  po mši svaté  
Neděle 28.3. Zdechovice          po mši svaté.  

Turkovice 14.20 – 15.20 v kostele 
Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 
Přelouč   17.30 – 19.00 sv. Jakub 

 



ČTĚME KNIHY, TAM TO VŠECHNO JE… 
Krátký výběr z knihy: PŮST - Anselm Grün 

V jedné vsi žil člověk, který se mnoho postil, takže ho 
přezdívali “postník“. Otec Zenon o něm slyšel a povolal ho 
k sobě. On s radostí přišel. Pomodlili se a usedli. Stařec se 
dal do práce – mlčky. Protože se poutníkovi nedostalo 
příležitosti mluvit, bylo mu znechucením těžko. I řekl starci: 
„Modli se za mne, odcházím.“ Tu mu stařec pravil: „Proč?“ 
On odpověděl: „Srdce mi div neshoří a já nevím proč. Když 
jsem býval ve vsi, postil jsem se až do večera, ale v duši mi 
nikdy takhle nebylo.“ Tu mu stařec řekl: „Ve vsi měly hody 
tvé uši. Ale odejdi a jez od teď až do deváté hodiny. Budeš-li 
něco dělat, konej to ve skrytosti.“ Když s tím 
tedy začal, přišlo mu zatěžko čekat až do deváté 
hodiny, takže lidé, kteří ho znali, říkali, že je 
posedlý ďáblem. I šel opět k otci a všechno mu 
vypověděl. Ten mu však řekl: „Tato cesta je 
podle Boha!“ 

Chceme v sobě potlačit „zví ře“, zlomit jeho sílu a tak se 
jevit očím druhých lepšími. Pohled druhých nás pohání k 
této postní tvrdosti. Vydržíme se dlouho postit, protože nám 
obdiv druhých pomůže zapomenout na naše potíže. Živíme 
se chválou davu. Když se postí pro lidské uznání, nezakusí 
pozitivní účinky postu. Půst se nepromění, neosvobodí a 
neotevře pro Boha. Pudy nejsou zkroceny, ale jen potlačeny, 
a přemístí se, aniž to člověk pozoruje, do roviny lidských 
vztahů. Testem správného užívání postu je styk druhými a 
především mluvení o nich. 

Jak je to s postem dnes? Mnoho mladých lidí, křesťanů i 
nekřesťanů má své zkušenosti s postem. Postí se z různých 
motivů, postí se za mír, za život. Půst je prostředkem a 
znamením angažovanosti pro jejich cíle. Další se postí, aby 
se dokázali ovládat; aby si udrželi štíhlou linii; aby 
zintenzívnili svou modlitbu a meditaci atd. Půst jistě získal 
nový význam, ale přesto je dobré uvést několik poznámek 
dnešní praxi. Vytratí-li se z postu určitá míra, může nastat 
mnoho nebezpečí. 

Přehánění a nedorozumění se vkradou do každého hnutí 
– tedy i do postního. To však by nám nemělo zabraňovat 
v rozumném a smysluplném postu. Měli bychom se chopit 
církevní tradice a ptát se, jak ji naplňovat dnes. Nejprve 
bychom se měli soustředit na pravidelný čtyřicetidenní půst. 
Neměli bychom jej rozmělňovat tím, že ve zmíněnou dobu 
pouze sbíráme peníze na dobré účely nebo se méně díváme 
na televizi. Postní doba znamená skutečný půst – půst tělem i 
duší. Ovšemže k tomu náleží duchovní obrácení, avšak 
obrácení právě nejen hlavou a vůlí, nýbrž i tělem. Stará 
církev se v této době zříkala masa a vína. To by dnes jistě 
prospělo i nám. Delší bezmasé období by naše tělo zbavilo 
škodlivin. A právě jaro je vhodná doba k odbourávání 
tukových zásob. Sotva bychom asi vydrželi jíst během těchto 
postních dnů až po patnácté hodině. Ale aspoň v pátek 
bychom se měli v tomto období postit úplně. Komu je to 
příliš, ať se spokojí s prostou snídaní nebo trochou ovoce. 
Každý získá jiné zkušenosti. Někdo snadno vystačí s čajem a 
ovocnou šťávou, jiný musí ráno sníst něco na posilněnou, 
jinak ho rozbolí hlava. Každý si musí vyzkoušet, co mu dělá 
dobře. 

Další oživení by si zasloužil Svatý týden jakožto příprava 
na Velikonoce. Kdo si to může dovolit, měl by se po celý 
týden úplně postit. Bylo by však dobré, kdyby to dělal ve 

společenství. Protože postit se sám po celý týden ve svém 
obvyklém prostředí je velmi těžké. Společný půst by měl být 
spojen s dobou společné modlitby. Každý den by se mohlo 
společenství sejít ve stanovenou dobu k modlitbě. Tak ztratí 
půst charakter výkonu, který si člověk sám  na sobě musí 
vybojovat. Půst se přiřazuje k modlitbě a otvírá komunitu 
Bohu. Komu je týdenní půst obtíží, může se postit o třech 
svatých dnech – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. 
Tyto dny jsou tak naplněny liturgií, že při nich není zatěžko se 
postit. Půst by pak prohloubil slavení liturgie a pomohl nám 
zcela se ponořit do tajemství našeho vykoupení v Kristově 
kříži a vzkříšení. 

Půst je modlitba konaná tělem i duší. Ukazuje, že se naše 
zbožnost musí vtělit, přijmout tělo, jako Boží 
Slovo přijalo tělo v Ježíši Kristu. Modlitba se 
stává tělem, je-li vyjádřena postem, zahrnuje i 
naše tělo. Pak není náš vztah k Bohu jen v naší 
hlavě, už neříkáme Bohu jen zbožná slova, 
nýbrž vyznáváme svým tělem, že po něm 

toužíme, že jsme bez něho prázdní, že jsme odkázáni na jeho 
milost, že žijeme jeho láskou a že se náš hlad nedá konečně 
ukojit pozemskými pokrmy, nýbrž jen Bohem samým a 
každým slovem, které vychází z jeho úst.  

Ať tedy vyznáváme celým člověkem: 
„ Bože, po Tobě toužím!“  

(Anselm Grün, Půst, Karmelitánské nakladatelství, 2000) 

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 
Milí v ěřící, bratří a sestry! Týden před diecézním 

setkáním mládeže proběhne Týden modliteb za mládež, 21. – 
28. března. Sekce pro mládež ČBK k tomuto týdnu připravila 
brožuru „Týden modliteb za mládež“, která může na pomoc 
k hlubšímu prožití společenství ve farnosti, k jeho upevnění. 
Kdo by měl zájem se o tuto brožuru, lze si ji nalézt na 
www.cirkev.cz nebo vyzvednout u Lucie Pavelkové.  

Obracím se tedy na Vás s prosbou, abychom se modlili 
za děti a mládež naší farnosti ale i za všechny ostatní, protože 
s Božím požehnáním se lépe kráčí cestou života, kterou oni 
započali.   

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Dne 27. března 2010 se uskuteční Diecézní setkání 

mládeže v Hradci Králové. Motto: „Mistře dobrý, co musím 
dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10, 17) Začátek je 
v 9:00 hodin ve velkém sále KD Střelnice. Program: 
katecheze, tématické skupiny, workshopy, sport, příležitost ke 
svátosti smíření, křížová cesta. Setkání bude zakončeno mší 
svatou v 15:00 hodin v katedrále Svatého Ducha. Případní 
zájemci se hlaste Lucii Pavelkové, domluvíme se na společné 
cestě.           Lucie Pavelková 

POZVÁNÍ NA BESEDU O HAITI 
Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme pro 

vás připravili besedu s pracovníky humanitárního oddělení 
ACHO, kteří koordinují pomoc po katastrofě na Haiti za 
Charitu ČR. Jelikož i z Přelouče šlo na pomoc Haiti několik 
desítek tisíc korun, pozvali jsme pracovníky, kteří  byli přímo 
tam.  

Přijďte ve čtvrtek 25. 3. 2010 na faru, kde beseda v 16 
hodin začne. Dopoledne budou pracovníci diskutovat se žáky  
ZŠ a studenty gymnázia.            Zdenka Kumstýřová  

„Přijdou však dny, 
kdy od nich bude 

ženich vzat; potom se 
budou postit.“ Mk 9, 15 


