
BIBLICKÉ SLOVO NA KVĚTEN 
Jestliže kdo žízní,  

ať přijde ke mně a pije! 
 Jan 7, 37 

Maria  
Tak je tady opět čas milovat. Mnozí vzpomínáte na 

májové pobožnosti, více jako na mše. Možná proto, že 
jste se při nich angažovali svou básničkou a rozuměli ji 
lépe než mši svaté. Ale již jsme dospělí a naše 
mariánská úcta by měla znamenat nejenom ctít a 
citově se rozplývat, ale i následovat s učednicí Marií – 
Ježíše Krista.  Milovat, poznat, přetvářet, a následovat.                                  

P. Pilka Lubomír    
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Zdráva buď, Královno nebe, 
andělů sbory ctí tebe, 
zdráva buď, nebeská bráno 
z níž světu světlo je dáno. 

 
 
 
 
 
  

Plesej Panno oslavená 
nade všechny vyvolená,  
zdráva buď, Panno přečistá, 
přimlouvej se za nás u Krista 

KALENDÁRIUM NA KVĚTEN 
3. 5. neděle  - Sbírka na bohoslovce 

5. 5. úterý  15:00 Domov Důchodců 

7. 5. čtvrtek 18:00 Biblická hodina – 1. list Petrův 

11. – 21. 5 - 
Nepřítomnost P. Lubomíra Pilky 
   - pouť s biskupem do Řecka 

21. 5. čtvrtek  18:00  Nanebevstoupení Páně 

29. 5. pátek 19:00 Pobiřmovací setkání  

30. 5. sobota 
20:00 

– 
22:00 

Vigilie Ducha svatého 
    - adorace 

31. 5. neděle 15:00 
Modlitební setkání  
             a setkání dětí na faře 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN 
kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 na Svatém Poli) 

VÝJIME ČNĚ Neděle 17. května mše svatá v 8:00 hodin!! 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
3., 10., 24. 5. 2009 

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  2. 5.  
Neděle 31. 5. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 5. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle  24. 5.  11:00 Mše svatá   

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  31. 5.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  9. 5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota  23. 5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 5. a 7. 6.  11:00 Mše svatá 

 

Vikariátní setkání mládeže v Přelouči 
Milí mládežníci, srdečně vás zvu na vikariátní 

setkání mládeže, které se uskuteční tentokrát 
v Přelouči. Přijďte v pátek 22. května 2009 na 17:30 
do kostela sv. Jakuba v Přelouči, kde začneme mší 
svatou a poté budeme pokračovat programem na faře. 
Zahrajeme hru, zazpíváme písně a také bude 
překvapení! Sebou dobrou náladu a chuť se společně 
setkat! Těšíme se! Mládežníci pardubického vikariátu 
a kaplan pro mládež P. Míla Brhel  

Oslava Ducha svatého 
V sobotu 30. května společně oslavíme Ducha 

svatého. V kostele sv. Jakuba bude možnost poklonit 
se Pánu ve Svátosti oltářní a to od 20:00 – 22:00 
hodin v tiché adoraci. V neděli 31. května jste 
srdečně zváni na 15:00 hodin na faru, kde proběhne 
modlitební setkání a poté na farním dvoře program pro 
děti, mládež, babičky, tatínky, maminky i dědečky – 
prostě pro všechny. Opečeme i nějakou tu pochoutku 
nad ohněm.  

Přispějte i Vy svojí návštěvou k vytvoření farního 
společenství! 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Sobota 30. 5. 15:00 mše svatá s nedělní platností 



Úmysly Apoštolátu modlitby pro rok 2009 
Květen: 

1. (Laici jako podporovatelé povolání) Aby se 
laici a křesťanské komunity stali odpovědnými 
podporovateli kněžských a řeholních povolání. 
2. (Za misijní církev) Aby nově založené 
katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, 
připravené podílet se na všeobecné misii církve a 
nabízely své možnosti k hlásání evangelia na 
celém světě. 
3. (Sdělovací prostředky) Aby sdělovací 
prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a 
krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost. 

Poděkování za svátky 
Srdečně děkuji za přípravu a průběh 

Velikonočních svátků, všem spolupracovníkům, 
dobrodincům, pí. Knížkové za květiny k výzdobě 
kostela, ministrantům a kostelníkům i zpěvákům 
za důstojný průběh, a všem, kteří přispěli 
z upřímného srdce.  

Také velký dík poutníkům na hlavní pouť ke 
sv. Vojtěchovi do Libice nad Cidlinou. Účastnilo 
se nás asi 20, 5 na kole a dalších 15 mobilně. Jsem 
rád, a myslím že i pan biskup Dominik, že i 
srdcem přináležíme k naší Královéhradecké 
diecézi. 

7. celostátní Misijní pouť  
Srdečně vás zveme do České Třebové na 

sobotu 30. května 2009, kde se uskuteční 7. 
celostátní Misijní pouť, kterou letos pořádá 
Papežské misijní dílo spolu s ústecko-orlickým 
vikariátem. Akce je určena pro děti i dospělé, 
kteří chtějí poznat bohatství a důležitost misií. 
Program začíná v 10:00 hodin slavnostní mší 
svatou, následuje pestrá nabídka misijních soutěží 
a her pro děti, Misijní jarmark, Malý festival 
hudby, benefiční koncert skupiny Oboroh a 
Svatodušní vigilie. Těšíme se na Vás! 

Charitní okénko 
Charita, sdružení žen při KDU-ČSL a 

Základní umělecká škola Přelouč Vás zvou na 
Den pro rodinu při příležitosti Dne matek a to 
v neděli 10. května 2009 od 14:00 hodin na 
Masarykově náměstí v Přelouči. Čekají na vás 
hry, soutěže a krásné odměny. 

Zdenka Kumstýřová 

Slovo bohoslovců 
Každým rokem před nedělí Dobrého pastýře 

vyjíždějí z Arcibiskupského kněžského semináře 
v Praze skupinky bohoslovců mířící do různých 
farností, aby se seznámili s běžným denním provozem 
na farách a poděkovali všem, kdo na ně myslí 
v modlitbách i jinak. A tak jsme letos dorazili i 
k vám. Rádi bychom vás nyní seznámili s tím, jak to 
v dnešní době v kněžské líhni chodí.  

 

 
 
Tento rok roste ke kněžství v pražském semináři 

pod bedlivým dohledem rektora Mons. Artura 
Matuzseka a spirituála P. Zdenka Wasserbauera 21 
mladých mužů ze čtyř českých diecézí, přičemž za tu 
naši se zde připravuje 5 „nadějí“.  

A co je vlastně náplní seminárního programu? 
Čím se bohoslovec liší od jiných studentů 

vysokých škol? Především se spolu každý den 
společně modlíme, slavíme mši svatou a žijeme jako 
jedna velká rodina, společně se scházíme k jídlu, 
pereme si ve společné prádelně, na společenské 
místnosti si můžeme přečíst noviny, podívat se na 
televizi a za fandit při sportovních kláních. 

Během víkendů pořádáme různé akce, například 
adventní a postní setkání mladých mužů v semináři, 
pouť na Svatou Horu a do Rokole, víkend pro 
ministranty a další. Jednou za měsíc míváme 
víkendové rekolekce, při kterých se snažíme více než 
kdy jindy setkat s Pánem a načerpat duchovní síly pro 
vcelku náročný seminární i studijní program. Na 
teologické fakultě pak usilovně vstřebáváme co 
nejvíce z předkládaného menu filosofie, jazyků 
živých i klasických, dějin, systematické a pastorální 
teologie, práva a morálky, abychom byli co nejlépe i 
intelektuálně připraveni na mnohé obtížné situace, 
které nás mohou potkat.  

Jak svojí návštěvou, tak i touto cestou vám 
chceme ze srdce poděkovat za všechny vaše modlitby 
za duchovní a kněžská povolání a za jiné způsoby 
pomoci, kterou nám poskytujete. Jsme vám za vaši 
obětavost vděční a každý týden naši kněží slouží mši 
svatou za všechny dobrodince semináře, známé i 
neznámé. 

Farní webové stránky – oprava 
     Milí farníci, v minulém vydání farního listu 
jsme zveřejnili název webových stránek farnosti, 
který byl chybný. Omlouváme se za toto 
nedorozumění. Správný název:  

www.farnost-prelouc.estranky.cz 


