
BIBLICKÉ SLOVO NA DUBEN 
Já jsem dobrý pastýř.  

Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10,11   

VELIKONOČNÍ RADOST 
Milí farníci! Prožíváme velikonoční radost. Nejdříve to 

byl pro ženy i učedníky obrovský šok, pak je ale naplnila 
veliká radost, když se setkali. Přeji všem, aby se vám 
zmrtvýchvstalý Ježíš ukázal. Pozor, zjevuje se jenom těm, 
kteří ho hledají - milují. Přeji Vám požehnané a milostiplné 
Velikonoce 2010.   P. Pilka Lubomír.  
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KALENDÁRIUM NA DUBEN 
6. 4. úterý  15:00 Domov důchodců – mše svatá 

16. 4. pátek 19:00 Přednáška – Dar SÍLY 

18. 4. neděle 17:00 Promítání fotek z Izraele - fara 

23. 4. pátek 18:00 Svátek sv. Vojtěcha 

24. 4.  sobota 10:00 
Pouť za duchovní povolání  
Libice nad Cidlinou  

25. 4. neděle  Sbírka na Bohoslovce 

29. 4. čtvrtek 8:00 
Svátek sv. Kateřiny Sienské 
- patronky Evropy 

30. 4. pátek 18:00 
Novokněžské požehnání  - mše 
svatá a posezení s novoknězem 

1. 5. sobota  
Díkůvzdání církve a vlasti 
- oslava 90 let života arcibiskupa 
Karla Ot čenáška  

BOHOSLUŽBY NA DUBEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 4., 11., 18.4. 8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Pondělí 5. 4. 
Neděle 25. 4. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 11. 4. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 4.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda  
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 25. 4.       8:00 Mše svatá   

kostel sv.  Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota 10. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 17. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 4. 4., 2. 5. 11:00 Mše svatá 

 

 

NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ 
V pátek 30. dubna k nám zavítá novokněz Mgr. 

Štefan Brinda, kaplan z České Třebové. V 18:00 
hodin bude sloužena mše svatá a po ní bude možnost 
přijmout novokněžské požehnání. Poté od 19:00 hodin 
proběhne na faře setkání. Jste srdečně zváni. 

DÍKŮVZDÁNÍ CÍRKVE A VLASTI 
V roce 2010 se arcibiskup Karel Ot čenášek dožívá 90 

let života, zároveň oslaví 65 let kněžství a 60 let biskupské 
služby. Při těchto příležitostech se 1. května 2010 koná 
slavnost "Díkůvzdání církve a vlasti".      

Program slavnosti: 
10:00 modlitba za církev a vlast v kostele Panny Marie 
na Velkém náměstí 
12.00 slavnostní bohoslužba v katedrále Svatého Ducha 
(přenos na Velké náměstí) 
14.00 program na pódiu na Velkém náměstí - setkání 
představitelů církve a vlasti s arcibiskupem Karlem 
Otčenáškem. 

Pro toto díkuvzdání naše farnost vypravila autobus. 
Odjezd je v 8:30 hod od Penny a návrat do 18:00 hodiny. 
Cena za osobu je 70,- Kč. Společně se zúčastníme 
celodenního programu, který můžete podrobně shlédnout na 
plakátu pod věží kostela nebo na stránkách naší diecéze 
www.diecezehk.cz. Zájemci se hlaste u Ajky Bečičkové 
(osobně nebo Tel 604 765 295). 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Sobota 24. 4. 15:00 mše svatá s nedělní platností 

 



VELIKONOČNÍ HYMNUS 
Vstal z mrtvých Kristus Spasitel, všeho světa potěšitel, 

raduj se v něm Boží ctitel, 
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 

 
Umřel, pohřben, ukřižován, aby byl člověk zachován, 

buď za to chválen milý Pán, 
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 

 
Kriste, ať též z mrtvých vstanem, tam, kde jsi, ať se 

dostanem, neboť ty jsi všeho Pánem, 
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEŽÍŠOVA TVÁŘ 
Mnich Epifanio, který žil na Sicílii, v sobě 

jednoho dne odhalil nadání od Boha: zjistil, že umí 
malovat nádherné ikony. Chtěl namalovat také nějaké 
mistrovské dílo a rozhodl se, že to bude Kristova tvář. 
Kde však hledat vhodný model, který by vyjadřoval 
utrpení i radost, smrt i zmrtvýchvstání, božství i 
lidství? 

Pomyšlení na obraz Kristovy tváře nedalo 
Epifaniovi spát. Vydal se na cestu a procestoval celou 
Evropu, zkoumal jednu tvář za druhou. Žádná však 
nebyla ta pravá. 

Jednou si před usnutím opakoval slova žalmu: 
„Hospodine, tvář tvou hledám. Svou tvář přede mnou 
neukrývej.“ 

A zdál se mu sen. Anděl ho vedl od jedné osoby, 
s níž se setkal, ke druhé a ukazoval mu na ní ty rysy, 
kterými se podobala Ježíšovi: radost mladé nevěsty, 
nevinnost dítěte, sílu rolníka, utrpení nemocného, 
strach odsouzence, laskavost matky, vylekanost 
sirotka, přísnost soudce, veselí kejklíře, milosrdenství 
zpovědníka, obvázanou tvář malomocného. Epifanio 
se vydal zpět do kláštera a dal se do práce. 

Do roka byla Kristova ikona hotová. Ukázal ji 
opatovi a spolubratřím, kteří před ní v němém úžase 
padli na kolena. Kristova tvář byla tak krásná, zářil 
z ní hluboký cit a měla pohled, který člověku pronikal 
do nejtajnějších zákoutí srdce. Marně se Epifania 
vyptávali, podle koho ji maloval. 

Bruno Ferrero – Paprsek slunce pro duši 

NEHLEDEJ KRISTA VE TVÁŘI JEDINÉHO ČLOVĚKA, ALE 
V KAŽDÉM ČLOVĚKU HLEDEJ ODLESK KRISTOVY TVÁŘE. 

FARNÍ VÝLET PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
    Milí rodičové, v srpnu plánujeme již 5. farní 
výlet pro děti a mládež z farnosti Přelouč a 
okolí. Uskuteční se ve dnech 14. - 25. srpna 
2010. Krásných 10 dní strávíme na faře ve 
Vrbatově Kostelci u Skutče.  

Program: výlety po okolí, sportovní aktivity, 
modlitba, katecheze a především společenství! 
Cena: 1 300,- Kč (zahrnuto ubytování, strava a 
doprava tam i zpět).  

    Pokud si přejete, aby se vaše ratolest zúčastnila 
výletu, vyplňte přihlášku, kterou získáte na faře a 
následně vyplněnou přihlášku vrátíte Lucii 
Pavelkové (pro informace volejte 732 500 118). 

POUŤ ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A ZASVĚCENÉMU 

ŽIVOTU KE SV. VOJTĚCHU A SV. RADIMOVI 
U PŘÍLEŽITOSTI ROKU KNĚŽÍ 

Hlavní poutí diecéze ke sv. Vojtěchovi v jeho 
rodišti v Libici nad Cidlinou, která letos připadá na 
sobotu 24. dubna 2010, se zahajuje novéna za duchovní 
povolání. 10.00 hod. kostel sv. Vojtěcha, mše sv. v  
hlavní celebrant a homilie mons. Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský; ve 12.00 hod. 
slavníkovské hradiště, setkání a 
modlitba u sousoší sv. Vojtěcha a sv. 
Radima za nová duchovní povolání. 

Pokud byste měli zájem o 
společnou pouť na kolech, je 
možno se domluvit s panem 
Ladislavem Jirákem, který povede 
cyklopouť (tel. 722 904 884).  

FOND SOLIDARITY – ODVODY V ROCE 2010 
Biskupství se prostřednictvím nového pojetí tzv. 

Fondu solidarity snaží zajistit materiální rovnováhu 
mezi farnostmi diecéze v duchu křesťanské solidarity, a 
to tak, aby procentuelně rovnocenným výběrem 
finančních prostředků z příjmů farností (10%), ke 
kterému je biskupství oprávněno kán. 1263 CIC, mohlo 
podpořit chudší či momentálně potřebnější farnosti. 
Spravedlivé rozdělení prostředků shromážděných ve 
fondu bude zajišťovat komise složená ze zástupců 
biskupství i farností, duchovních i členů ekonomických 
rad. Jednoduše řečeno fungování fondu není „braní 
bohatým a dávání chudým“, nýbrž „přispívání 
z nedostatku, který máme všichni, a rozdělování 
potřebným“. 

Naše farnosti odvedou do fondu solidarity ze sbírek 
za rok 2009 tyto částky: Přelouč – 10 461,- Kč; 
Lipoltice  – 2 312,- Kč; Turkovice – 1353,- Kč; 
Choltice – 397,- Kč; Kladruby nad Labem – 755,- 
Kč; Zdechovice – 1 164,- Kč. 


