
BIBLICKÉ SLOVO NA ÚNOR 
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže 
své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, 

kterou dává moudrost. List Jakubův 3,13   

MOUDRÉ PANNY 
    Milí farníci, věřící, Kristovci! Na začátku února 2.2. 
jsme se připomněli, že Kristus je naším světlem. Den 
se nám opět díky Bohu víc rozsvětluje. I když je 
období vegetačního klidu, křesťanský život nemá být 
vegetování a klídek. Potřebuje sice klid, který čerpá  ze  
srdce Ježíšova. Proto vás nabádám k horlivosti a zájmu 
o duchovní život církve. My jsme církev. Pro nezájem 
mnohých z nás se nehne obnova našich kostelů, rodin 
a kostelních společenství; modlitební setkání a život 
církve zajímá jen pár lidí, a duchovní ospalost je 
podobná jako u medvědů. Někteří opouštějí církev  
díky nám, ztrácíme chuť. Necháme se otrávit jedem 
hada? Ani náhodou!!! S radostí čerpejme z pramenů 
spásy. Přeji chladný, ale veselý únor a šťastný nový 
školní půlrok.    P. Pilka Lubomír. 
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ADOPCE NA DÁLKU 

 

KALENDÁRIUM NA ÚNOR 
8. 2. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

11. 2. pátek 18:00 Panna Maria Lurdská 
- svátost pomazání nemocných 

11. 2. pátek 19:00 Dar rozlišování duchů-přednáška 

18. 2. pátek 18:00 Společenství dětí a mládeže 

20. 2. neděle 17:00 Modlitební setkání na faře 

22. 2. úterý  Svátek Stolce svatého Petra 

5. 3. sobota 13:00 Masopustní posezení na faře 

9. 3. středa 18:00 Popeleční středa – sv. Jakub 

BOHOSLUŽBY NA ÚNOR 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
6., 13., 20. 2.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  5. 2.  
Neděle 27. 2. 

16:00
11:00 

Výjimečně  
Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 2. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 2.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 27. 2.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až o Velikonocích - Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích - Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 6. 2. a 6. 3.  11:00 Mše svatá 

 

 

BIŘMOVÁNÍ 

Milí nebiřmovaní křesťané. Letos bych rád pozval 
do naší farnosti otce biskupa / přijme li, i nového / a 
proto Vám, kteří jste dosud nepřijali tuto svátost, 
nabízím možnost začít se svatě duchovní přípravou. 
Svátost Biřmování vtiskne do duše nesmazatelný 
znak +, a věřící je tak po zuby vyzbrojený k účinné 
službě v církvi. Prosím, abyste se přihlásili na faře, 
nebo osobně u pana faráře do konce února.  

Věk: od 14-ti let. 
Heslo: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc 

Nejvyššího tě zastíní“. Lukáš 1.35; 
PS: Bibli a svačinu s sebou!          P. Pilka Lubomír 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 


