
BIBLICKÉ SLOVO NA DUBEN 
„Miluj Pána, svého Boha, 

z celého srdce, z celé duše, z celé mysli.  
Miluj svého bližního jako sebe sama.“ Mt 22, 37.39 

VELIKONOCE JSOU PRO ŽIVOT.  

Naše největší svátky „utrpení a vzkříšení Páně“ 
neprovází díky Bohu nakupování drahých dárků ani 
pečení cukroví. Žít s Kristem, nejdůležitější poklad pro 
člověka, svět nepotřebuje, ani to neví. My to víme a 
proto jsme se „doufám“ připravovali duchovně. Nyní 
tedy můžeme prožívat radost z plodů Boží práce v nás. 
Nebo jsme na konci postu zjistili, že naše křesťanství 
je nezaujaté diváctví?  Požehnané Velikonoce!         

          Přeje P. Pilka Lubomír     
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KALENDÁRIUM NA DUBEN 

14. 4. úterý 15:00  Domov Důchodců 

17. 4. pátek  19:00 
Pobiřmovací setkání 
  - Duchovní člověk  (Jaroslav Brož) 

19. 4. neděle  Výročí zvolení  Benedikta XVI. 

23. 4. čtvrtek 8:00 
 Svátek sv. Vojtěcha  
   - biskupa a mučedníka 

23. 4. čtvrtek 18:00  
Biblická hodina 
  - List Filemonovi a List Jakubův 

25. 4. sobota  Svátek sv. Marka, evangelisty 

25. 4. sobota 10:00 
Diecézní pouť Libice nad Cidlinou 
  - ke sv. Vojtěchovi 

29. 4. středa 18:00 
Svátek sv. Kateřiny Sienské,  panny 
a učitelky církve, patronky Evropy 

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  
5., 12., 19. 4. 2009 

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  4. 4.  
Neděle 26. 4. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 4. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle  19. 4.  11:00 Mše svatá   

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  26. 4.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Pondělí 13. 4. 9:30 Mše svatá  Výjimečně! 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota  18. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 5. 4. a 3. 5.  11:00 Mše svatá 

Velikonoční příběh - Kohout a diamant 
Zubožený a nahněvaný a hladový kohout zoufale 

hledal něco pod zub. Podrážděně zobal sem a tam. Pod 
otépky, mezi listí kolem kamenů a dokonce zobnul i za 
každý kamének, který našel.  

Náhle se zastavil. Před ním ležel jakýsi zvláštní 
kámen, který byl jiný jako ostatní a neobyčejně zářil.  

Kohout si ho rozpačitě prohlížel. A pochopil, že to 
není obyčejný kámen. Svědčil o tom jeho tvar, jeho lesk i 
rozměry.  

„Lidé by tě nazvali diamantem,“ hudral hladový 
kohout. „Diamant nebo kámen, pro mě nemáš ani 
takovou cenu jako rýžové zrnko,“ dohudral, obrátil se a 
zobal dále.  

 
Ti, kteří myslí jen na jídlo, procházejí kolem 

vzácných hodnot a ani si jích nevšimnou. Abychom 
objevili něco, co má skutečnou cenu, je potřeba to hledat.  

„Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před 
svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají 
vás.“  Mt 7, 6.  

Z knihy Bruno Ferrerro, Čtyřicet příběhů z pouště.  
 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Sobota 25. 4. 15:00 mše svatá s nedělní platností 



Představení nového Jáhna 
Milí farníci, bratři a sestry v Kristu! 

Jmenuji se Jan Hubálek, jsem ze šesti dětí a 
pocházím z Orlických hor. Vyučil jsem se 
provozním elektromontérem a později 
vystudoval Teologickou fakultu Jihočeské 
University.   

Jsou to již téměř tři neděle, co jsem byl 
jmenován jako Váš jáhen do vaší farnosti 
Přelouč. Stalo se tak pro mé otřesené zdraví v mé 
předchozí farnosti.  

Chci Vám poděkovat za Vaše milé přijetí, 
především od Vašeho duchovního otce P. 
Lubomíra Pilky, a od mnohých z Vás se kterými 
jsem se mohl dosud setkat.  

Těším se na Vaše společenství, na každého 
z Vás osobně, na setkávání se s Vámi především 
při liturgii a při výkladu Božího slova, spolu 
s Pannou Marií, Svatým Josefem a ostatními 
svatými.  

Váš, v Kristu a Marii Jan Hubálek, jáhen. 

Hlavní Pouť k sv. Vojtěchovi do Libice nad 
Cidlinou a novéna roku 2009 

Hlavní poutí diecéze ke sv. Vojtěchovi v jeho 
rodišti v Libici nad Cidlinou, která letos připadá 
na sobotu 25. dubna 2009, se zahajuje novéna za 
duchovní povolání. Program poutě začíná v 10:00 
hodin. Po ukončení hlavního programu na Libici 
po polední bude vypraven zvláštní autobus do 
Polska účastí na nedělních svatovojtěšských 
slavnostech v Hnězdnu.Celoroční novéna bude 
pokračovat vždy poslední sobotu měsíci pod 
vedením řeholních komunit 
působících v naší diecézi. 
Podrobné plakáty budou 
vyvěšeny na vývěsce v kostele.  

Pokud byste měli zájem o 
společnou pouť na kolech, je 
možno se domluvit s panem 
Ladislavem Jirákem, který 
plánuje cestu a povede 
cyklopouť, a to na telefon 
722 904 884. 

Fond solidarity – odvody v roce 2009 
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“. Tento mechanismus 
předpokládá, že jednotlivé farnosti budou v rámci 
diecéze žít jako živé společenství, a z principu tak 
zvyšuje hmotnou stabilitu diecéze a v neposlední řadě 
zdravou sounáležitost mezi věřícími. 

Naše farnosti odvedou do fondu solidarity ze 
sbírek za rok 2008 tyto částky: Přelouč – 20 679,- 
Kč; Lipoltice  – 2 581,- Kč; Turkovice – 1 676,- Kč; 
Choltice – 442,- Kč; Kladruby nad Labem – 1 117,- 
Kč; Zdechovice – 1 407,- Kč. 

Dialog o změnách v diecézi – výzva 
Vzhledem k množství připomínek a dotazů 

k aktuálním změnám v naší diecézi vyzývá otec 
biskup Dominik Duka k otevřenému dialogu na téma: 
„Má-li církev – tedy věřící od představených 
biskupství po laiky ve farnostech – působit věrohodně, 
je třeba vzájemné upřímnosti.“ Je zde možnost se 
obrátit se svými dotazy či námitkami k chodu diecéze 
a rozhodnutím biskupství a to buď můžete psát na e-
mail: admin@diecezehk.cz, nebo písemně na adresu: 
„Dialog o změnách“,Biskupství královehradecké, 
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové. Můžete 
tak učinit do 20. dubna 2009. Diskuze se týká 
především fondu solidarity, Nového Adalbertina a 
slučování farností. 

Mons. Tomáš Holub, generální vikář 

Úmysly Apoštolátu modlitby – Duben: 
1. (Zemědělci a hlad světa) Aby Pán požehnal dílo 
zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí v bohatších 
zemích citlivějšími k problému hladu ve světě 
2. (Za křesťany jako znamení naděje pro chudé) Aby 
křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní 
podmínky chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli 
znamením naděje díky svému odvážnému svědectví 
evangeliu solidarity a lásky. 
3. (Velikonoční svědectví) Aby víra ve vzkříšení a 
velikonoční radost pronikla celý náš život a my se 
stali živými svědky evangelia. 

Webové stránky farnosti 
Milí farníci, s radostí Vám mohu oznámit, že máme 
v provozu webové stránky farnosti. Můžete zde 
shlédnout pořad bohoslužeb v našich farnostech, 
ohlášky, fotografie z různých akcí atd. Už jen chybí 
zapnout počítač a zadat: www.farnost-prelouc.cz . 
Postupně se stránky budou zaplňovat. 

Pastorační rada 
Ve středu 1. dubna se konala pastorační rada, kde 
byl zhodnocen průběh doby postní (především 
modlitba Křížové cesty); na programu též proběhla 
příprava na Velikonoce; možnost kolové poutě do 
Libice. 


