
BIBLICKÉ SLOVO NA ČERVEN 
„I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje 

milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého 
pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník“. 

Iz 54, 10 

SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM – V SRDCI JEŽÍŠE 
Celý měsíc červen je zasvěcen úctě a kultu 

Ježíšova srdce. Tento „nebeský email“ sv. Markétě nás 
chce upozornit na Jeho lásku k nám. Dnes 6. 6. 2010 
poprvé přijmou Pána Ježíše děti Klárka a Anne-Marie. 
Popřejme jim vřelou lásku a krásná dobrodružství 
s Ním na cestě života. Jaká je dnes naše láska k němu?  

P. Pilka Lubomír 
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3.  
4.  

KALENDÁRIUM NA ČERVEN 
8. 6. úterý  15:00 Domov důchodců – mše svatá 

11. 6. pátek 18:00 Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova – sv. Jakub 

18. 6. pátek 19:00 Charismata Ducha svatého 

19. 6. sobota 6:00 Farní výlet – odjezd od Penny 

23. 6. středa 18:00 Bohoslužba slova 

24. 6. čtvrtek  Slavnost narození Jana Křtitele  

29. 6. úterý 18:00 
Slavnost sv. Petra a Pavla – kostel  
sv. Jakuba 

30. 6. středa 17:30 
Zakončení školního roku – mše 
svatá a poté program 

4. 7. neděle 
8:00 
10:30 

Přeloučská pouť k Panně Marii 
- Svaté Pole  

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  /Dne 19. 6 mše nebude! Ani 3.7!/ 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 6.,13. a 20.6. 8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  5. 6. 
Neděle 27. 6. 
Sobota 3. 7.  

16:00 
11:00 

! 17:00 ! 

Mše svatá  
Poutní mše svatá 

Výjimečně  

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 13. 6. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 6. 6. 11:00 
Mše svatá 

Pouť k Božímu tělu 

kostel sv.  Václava a Leopolda  
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 27. 6.       8:00 Mše svatá   

kostel sv.  Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  12. 6. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 26. 6. !!! 16:00 Poutní mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 20. 6. !!! 
Neděle 18. 7. 

11:00 
14:00 

Výjimečně  
Poutní mše svatá 

 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Milé farníci! Srdečně Vás zveme na slavnostní 

zakončení školního roku, které se koná ve středu 30. 
června. Začneme mší svatou v kostele sv. Jakuba 
v Přelouči v 17:30 hodin a poté se přesuneme na farní dvůr 
(při nepřízni počasí na faře). Společně opečeme buřty, 
zahrajeme hry.Těšíme se!                             Lucie Pavelková 

MARIÁNSKÁ POUŤ – NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
Srdečně Vás zvu na Přeloučskou Mariánskou pouť, 

která se koná v neděli 4. července pod ambity na Svatém 
Poli. První mše svatá bude sloužena v 8:00 hodin. Po mši 
svaté Mariánskou pouť obohatí koncertní vystoupení 
Kmochovy hudby Kolín, pod novým názvem Harmonie 
1872, která přednese od 9:15 hodin duchovní a příjemnou 
hudbu. Všechny poutníky srdečně zveme!  Hlavní mše svatá 
bude sloužena od 10:30 hodin, kde hlavním celebrantem je 
P. Mgr. Antonín Forbelský, arciděkan a vikář 
pardubický . 

Na shledanou se těší P. Lubomír Pilka 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Neděle!!! 20. 6. 15:00 mše svatá /Výjimečně/ 



OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 

V březnu jsem volala na biskupství a dovolala jsem se 
jinam než jsem nejdříve plánovala. Na druhé straně se ozval  
P. Karel Moravec, biskupský vikář pro 
pastoraci a koordinátor Noci kostelů, a 
hned se mě ptal, jestli se už chystáme na 
Noc kostelů. Tento rozhovor byl první 
impuls něco udělat pro lidi, kteří 
nechodí do kostela, kteří přijdou 
příležitostně na koncert, divadlo či mši. 
Otevřít náš kostel pro lidi, moci 
evangelizovat, nabídnout lidem kulturu 
– to je ono. Mše svatá s rytmickými 
písněmi; prohlídka kostela od nejstarší 
části - sakristie až po nejvyšší bod - zvony ve věži; koncert 
přeloučského chrámového sboru Ad Libitum; diskuze na 
téma „Dopouští Bůh zlo?; Adorace, závěrečná modlitba i pro 
ty, kdo se nikdy nemodlili – toto všechno bylo možno 
shlédnout a vyslechnout. A zájem lidí? Neuvěřitelné... 
konečný počet návštěvníků činil přibližně 350 lidí a asi tak 85 
% návštěvníků bylo těch, kteří do kostela běžně nechodí.  

S Boží pomocí jsme zvládli jak plánování akce, přípravu, 
tak i samotný průběh. Nejvíce času zabral úklid, opravy, 
především kůru, schodů na věž, zametení prostoru u zvonů a 
čištění zvonů. Kamarádi holubi po sobě neuklidili a tak to 
zbylo na osmi statečných z naší farnosti, kteří přišli na 
vyhlášenou brigádu. Dík také za výzdobu, opravu zvonů, za 
sítě na žaluzie zvonů, výzdobu a dobroty. Další veliké díky 
patří pořadatelům, kterých bylo celkem 12 (stejně jako 
apoštolů) - Jindřiška, Renata, Marcela a dcery Martina 
s Monikou, Iva, Mirek a syn Josef, Joška, Martin, a Lucie a P. 
Pilka. Ti uváděli lidi do kostela, provázeli lidi při 
komentované prohlídce kostela, varhan a zvonů, uváděli lidi 
na místa při koncertu a též je i občerstvovali jak na duši tak i 
na těle. Návštěvníci dostali na památku zápalky s logem Noci 
kostelů a občerstvení (perníčky, koláčky, čaj), které 
připravily naše farnice.  

A odměnou nám? Úsměvy návštěvníků ☺, dobré pocity a 
zážitky a Boží království. 

Ještě jednou Bohu díky! Lucie Pavelková 

DUCHOVNÍ FARNOSTI PŘELOUČ. 

   K roku kněží, který byl vyhlášen na rok 2009-
2010 jsem zalistovala kronikou a poprosila paní 
katechetku Miladu Kotovou na zavzpomínání na 
faráře a kaplany naší farnosti v minulém století. 
    Nejdéle působil v naší farnosti pan farář, vikář 
František Čečetka od 1.4.1910 do 1.4.1951.Pohřben je v Luži. 
Za jeho dlouhého působení se zde vystřídalo asi deset 
kaplanů. Tu jsou jejich jména: P. Fr. Svoboda, P. Fr. Herman, 
P.Josef Jílek, P. Josef Zapletal, P. Fr. Prudič, P.Josef Šmíd, P. 
Josef Turek. Od 1.7. 1944 do roku 1947 charismatický 
P.Jaroslav Kladiva, kaplan odešel do Kralovic, zemřel po 
těžkém úraze na motorce ve 33 letech. Pohřben je 
v Mladočově u Litomyšle. 
    Od 1.8. 1948 do roku 1950 byl kaplanem P. Karel Hodík. 
Na naši farnost nemohl zapomenout a ani naši farníci na 
něho. Až do své smrti v loňském roce měl živý zájem o dění 
v naší farnosti. Od 1.8.1950 do 29.3.1951 byl kaplanem P. 
Miloslav Loubek, byl vězněn na Borech, kde mu podlomili 
zdraví. Po smrti P. F. Čečetky byl zde od 1.4.1951 do 1.4. 
1952 administrátorem P. Otto Šrůtek. Po něm působí  od 1.4. 
1952 P. Fr. Anděl, děkan. V roce 1955 odchází do Pardubic, 
kde je také pohřben. Jako kaplan P. Josef Šimek. V roce 

1955-61 ustanoven administrátorem P. Eduard Seidl, jmenován 
později kanovníkem. Pohřben v Chrudimi. 
     Od 15. 5. 1961 přichází P. Josef Pohorský, Který je zde 
farářem až do své smrti v březnu 1995. Působí zde plných 34 

let. Narodil se 26.12.1923 v Sebranicích. 
16.4. 1950 je vysvěcen biskupem Mořicem 
Píchou v Hradci Králové na kněze. Byl 
kaplanem v Dobrušce, Kutné Hoře a 
administrátorem v Rudníku u Vrchlabí. 
V roce 1962 převzal Vápno po Josefu 
Vohryskovi. Podle vzpomínek pana děkana 
a později i kanovníka byl v praporech PTP, 
kde pracoval se dřevem. Neměl to 
jednoduché. Kolikrát byla fara v noci 
navštívena Státní tajnou bezpečností. Nikdy 

spolupráci nepodepsal. Budoval, kupoval, dohlížel na pokrytí 
střech měděnými plechy v Přelouči i Vápně. Zemřel v březnu 
1995. 
     Po P. Pohorském nastoupil polský kněz Boguslaw Partyka, 
který si dovedl získat srdce všech. Měl hodně práce s farou, 
kterou vyklidil, vymaloval a přebudoval. Po něm nastoupil P. 
Václav Tobek, který si dovedl získat děti. Po čtrnácti měsíci byl 
vystřídán charismatickým P. Zdeňkem Skalickým, který odešel 
do Prahy v srpnu 2004. S ním zde byl asi 3 měsíce kaplan P. 
Czeslaw Dworak. Po něm nastupuje slovák P.  Lubomír Pilka. 
Asi tři měsíce má jáhna Mgr. Jana Hubálka, který odchází do 
Opatova.   Vypracovala   Ajka Bečičková 

CHARITA A POLITIKA 
(zamyšlení kandidátky) 

Máme po parlamentních volbách, ve kterých jsme měli 
možnost projevit svoji důvěru v určitou politickou stranu a její 
kandidáty. Za KDU-ČSL kandidovalo více ředitelů Charit, 
protože vnímáme nutnost ovlivňování nejvyšší politiky v zájmu 
klientů a hledání řešení problémů, na které v práci narážíme. 
V našem kraji se nám to daří velice dobře. Nejen Charity ale i 
jiné organizace, které pomáhají druhým, se můžou rozvíjet a 
pracovat. Je to díky našim zástupcům za KDU-ČSL na Kraji. 
Hodně mě proto překvapil slabý výsledek voleb v našem městě 
(140 hlasů oproti 225 v roce 2006!) a obdobně špatný výsledek 
i v okolních obcích, přestože činnost krajského předsedy KDU-

ČSL Romana Línka a lidí kolem něj je dle mého názoru 
dostatečně známa. Teď jsme ale dostali červenou.  

Nebyla oceněna ani snaha poslankyně Michaely 
Šojdrové, která dotáhla do úspěšného konce boj za 
zrušení poplatků za malé děti v nemocnicích i 
porodnicích, vrácení mateřské na původní výši i se 
zpětnou platností, ani úspěch Cyrila Svobody v omezení 
hazardu a automatů v našich městech, který sváděl boj 

s velmi silnou lobby firem provozující hazard. 
Na závěr snad jen jedna prosba: Sledujte si alespoň 

počínání své strany, které jste dali Vy osobně svůj hlas. 
V sociální oblasti mají zatím vítězové shodu v tom, že se omezí 
dávky a výdaje. Co budeme moci dělat, když bude na příští rok 
schváleno snížení částky o 50% na sociální služby? Na letošní 
rok bylo v návrhu taky 3,5 mld. Kč místo potřebných a nakonec 
vybojovaných 6,5 mld. Kč. Propustíme polovinu zaměstnanců a 
polovině klientů se omluvíme, že už jim pomáhat nemůžeme 
nebo možná skončíme úplně... Díky prokázaným schopnostem 
pracovníků našich Charit se naštěstí nemusíme strachovat o 
jejich další budoucnost – uplatnění si vždy najdou. Ale starým, 
opuštěným a nemohoucím bude muset opět pomoci pouze Bůh. 
KDU – ČSL totiž ztratila od vás voličů pověření, aby bojovala 
za potřebné. Uvidíme, kdo a zda vůbec, ji v tomto boji nahradí. 
     Zdenka Kumstýřová 


