
BIBLICKÉ SLOVO NA BŘEZEN 
„I když půjdu roklí šeré smrti,  

nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi Ty.  
Žalm 23, 4. 

 

ŠTASTNÝ A VESELÝ 
Šedým popelem jsme si nechali označit čelo na 

znamení pokání. Dobu přípravy k Velikonocům chceme 
prožít, ne přežít; aby přinesla pozitivní výsledek. Život je 
někdy černobílý, pro někoho i nudný. Ne pro toho, kdo se 
chce obrátit! V knize Zjevení 2, 3-4, čteme: „Máš vytrvalost 
a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehl jsi únavě. Ale to mám 
proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku“.  
Přeji vám, ať s láskou proměňujeme černobílý život 
v radostný půst.                           P. Pilka Lubomír    
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KALENDÁRIUM NA BŘEZEN 

4. 3. středa 19:00  Pastorační rada 

10. 3. úterý 15:00 Domov důchodců 

19. 3. neděle 8:00 Slavnost svatého Josefa 

12. a 26. 3.  
čtvrtek 

18:00 
 Biblická hodina 
   - 1. a 2. list Tesalonickým 

20. 3. pátek 19:00  
Pobiřmovací setkání 
  - plod Ducha - VĚRNOST 

25. 3. středa 18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

28. 3. sobota 9:30 Duchovní obnova farnosti 

4. 4. sobota 9:00 
Diecézní setkání mládeže      

Hradec Králové 

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  
1., 8., 15., 22. 3. 

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  7.3.  
Neděle 29.3. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 8.3. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle  15.3.  11:00 Mše svatá   

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  29.3.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Mše svatá ----- Až o Velikonocích ! 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Mše svatá ---- Až o Velikonocích ! 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1.3. a 5.4.  11:00 Mše svatá 

 

Postní duchovní obnova  
Milí farníci, začala nám doba postní, příprava na 

oslavu Velikonoc. V sobotu 28. března jste srdečně 
zváni na duchovní obnovu na téma: V souladu s Bohem, 
světem a se sebou. Začátek je v 9:30 hodin ve farním 
sále na faře v Přelouči. Povede ji P. Boguslaw Partyka. 

Přesný program bude zveřejněn na nástěnce 
v kostele. Všichni jste srdečně zváni!     P. Lubomír Pilka 

 
 

 

 
 

 

Stesky Božského Vykupitele 
Věčný jsem – a nehledáte mne 

Všemohoucí jsem – a nebojíte se mne 
Milosrdný jsem – a nedůvěřujete mně 

Spravedlivý jsem – a nectíte mne 
Cesta jsem – a neznáte mne 
Světlo jsem – a nevidíte mne 

Pravda jsem  - a nevěříte mně 
Moudrý jsem – a neposloucháte mne 

Život jsem – a netoužíte po mně 
Učitel jsem – a netážete se mne 
Bohatý jsem – a neprosíte mne 
Krásný jsem –a nemilujete mne 

Šlechetný jsem – a nesloužíte mně 
Dojdete-li zatracení, nestěžujte si mně. 

 



Rekolekce 
Jednou se asi 40 mužů z farnosti vypravilo do 

Limericku na víkendové rekolekce. Jeden z přednášejí-
cích se právě vrátil ze spojených států, a tak se rozhodl 
říct jim pár tvrdých slovo jejich partnerském životě. Jal 
se prohlašovat, že irští mužové zůstávají i po svatbě ve 
svém srdci starými mládenci, a dokládal to faktem, že si 
nikdy nevzpomenou na výročí, málo kdy svou ženu 
někam vezmou a stále se scházejí se svou partičkou 
v hospodě u piva. Ve srovnání se svými americkými 
protějšky jsou prostě „líní milovníci“.  

Vyprávěl jim, jak Američané projevují svým 
manželkám lásku mnohem viditelněji, jak je ráno, když 
odcházejí do práce, políbí, a totéž udělají při návratu 
večer, jak dobře si pamatují narozeniny, výročí svatby a 
jiné příležitosti, jako je den matek, a jak by je večer ani 
nenapadlo někam odejít bez svých žen. Ze srovnání 
s nimi tedy vyjdou irští manželé skutečně žalostně! 

Jeden z posluchačů si vzal tahle slova o pravdu k 
srdci a to, co slyšel, v něm vzbudilo silné výčitky 
svědomí. Sám ve své strohé klášterní cele začal kajícně 
vzpomínat na teplo rodinného krbu a něžnou láskyplnou 
péči své – dosud tak samozřejmě brané – polovičky. 
Fakt, že si uvědomil všechno své hříšné opomíjení, ho 
dostal do takového rozpoložení, že se nemohl dočkat, až 
bude doma, aby ženě všechno vynahradil. 

Když rekolekce v neděli skončily, vydal se ještě na 
svůj poslední s přáteli. Pak se vrátil domů a zjistil, že 
jeho věrně milující žena je v posteli a spí. A tak se 
rozhodl odložit svůj akt pokání a nápravu škod na 
následující podvečer. Vzhledem k důsledkům, co 
následovalo, se mi později přiznal, že „to asi přehnal“. 
V každém případě, když přijel následující den z práce, 
okamžitě se vydal, ozbrojen obrovskou kyticí, přímo do 
kuchyně, kde jeho Mary připravovala večeři, kytici ji 
vrazil, pak ji popadl do náruči a políbil ji. 

Představte si jeho šok, když se manželka v mžiku 
rozplakala. „Co se stalo?“  zalapal po dechu. „Nic a 
všechno,“ vykřikla. „Celý den mě bolí hlava. Tommy ve 
škole upadl, a já s ním musela k doktorovi,aby mu sešil 
hlavu. Na zpáteční cestě mi praskla pneumatika, a když 
jsem přijela domů, zjistila 
jsem, že nejde elektřina! 
Pane Bože, to byl ale 
den.“ zaúpěla. „A teď to 
ještě korunuješ tím, že 
přijdeš domů opilý!“   
(Z knihy: Bůh ukrytý v příbězích. James A. Feehan, 
Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 2002) 

Úmysly Apoštolátu modlitby - Březen: 
1. (Důstojnost žen) Aby úloha žen byla více uznávána a 
respektována v každé zemi světa. 
2. (Za jednotu církve v Číně) Aby se biskupové, kněží, 
zasvěcené osoby a laici věrní katolické církvi v Čínské 
lidové republice odhodlali stát se znamením a nástrojem 
jednoty společenství a míru v duchu poselství, které jim 
zaslal papež Benedikt XVI. 
3. (Obrácení a nenarozené děti) Aby pravdivá snaha o 
obrácení nás vedla také k úctě a ochraně počatého 
života. 
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/umysly-apostolatu-modlitby-pro-rok-2009.html 

 

Na internet s modlitbou 
Katolická církev na Slovensku používá oficiální 

modlitbu před vstupem na internet, kterou schválil 
bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Modlitba 
vytvořená slovenskými bohoslovci má veliký mediální 
ohlas.  

„Všemohoucí věčný Bože,  
Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, 

abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali 
především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, 

našeho Pána Ježíše Krista.  
Prosíme Tě, dej, abychom, na přímluvu 

 svatého Isidora, biskupa a učitele, 
 na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, 

co je milé Tobě, a každého člověka, kterého 
potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.  

Skrze Krista našeho Pána. Amen“ 
 

Isidor ze Sevilly 
Je nazýván „posledním západním církevním Otcem“. 

Významné je jeho spisovatelské dílo, pro něž je právem 
považován za jednu z nejpozoruhodnějších osobností 
Španělska. Narodil se v urozené španělské rodině kolem 
roku 560 v Cartageně. I jeho tři sourozenci byli později 
rovněž prohlášeni za svaté. Isidor se nadchl pro víru a 
velmi brzy se stal knězem a skvělým kazatelem. Situace ve 
španělské církvi byla tehdy velice bídná, ale přesto se 
mladý duchovní nevzdával. Když zemřel jeho starší bratr 
Leader, byl Isidor v roce 600 jmenován na jeho 
arcibiskupské místo v Seville. V úřadu setrval plných 35 
let. Zřizoval školy a knihovny, svolal řadu synod a 
koncilů. Nejvýznamnější je koncil Sevillský 619 a 
Toledský 633. Isidorovi spisy a knihy se vyznačují 
rozsáhlým duchovním a teologickým věděním, zabýval se 
i historií. Zemřel 4. dubna roku 636 v Seville, za svatého 
ho vyhlásil roku 1598 papež Klement VIII. Roku 1722 
papež Benedikt XIII. povýšil arcibiskupa Isidora na 
církevního učitele. 

Isidor, známý svojí učeností a starostlivostí o to, aby 
se co nejvíce vzdělání a informací dostalo všem lidem, je 
proto patronem masmédií a internetu. 

 

CHARITNÍ OKÉNKO 
Nenašel se nikdo.... 

Na výzvu dobrovolnického centra v minulém farním 
listu se nepřihlásil nikdo z naší farnosti. Prosila jsem, kdo 
by měl jednou týdně čas zajít do důchoďáku k člověku, 
který nás o to poprosil a nemá nikoho. Věřila jsem, že se 
mezi věřícími někdo najde. A ne.... 

Beseda se starostkou 
Zveme na besedu ve středu 11.3.2009 v salonku hotelu 

Bujnoch od 17:00 hod. Téma besedy je životní prostředí v 
Přelouči s ohledem na rodiny s malými dětmi. První 
beseda se uskutečnila loni, podařilo se obrátit zájem 
veřejnosti na kritický stav dětských hřišť a jeden z 
výsledků byl, že letos jsou v rozpočtu města na ně 
schválené 3 miliony Kč (proti loňským 150 000 Kč). 

Přijďte se svými náměty, co by bylo v našem městě 
dobré udělat pro rodiny s malými dětmi.  

Zdenka Kumstýřová 


