
BIBLICKÉ SLOVO NA BŘEZEN 
Radujte se, když máte podíl na Kristově 

utrpení, abyste se ještě více radovali, až se 
zjeví jeho sláva. 1 Petrův 4,13 

MÁME BISKUPA ! – BOŽE, CHVÁLÍME TEBE 
Milí farníci, po roku modliteb jsme dostali dar, nového 
pastýře diecéze. Naplněni radostí jsou hlavně ti, kteří 
se upřímně modlili a očekávali zaplnění prázdného 
místa nejenom na biskupství, ale i v diecézi. Bůh plní 
naše očekávání a slyší naše modlitby. Dar postní doby 
nás letos přivádí k zamyšlení nad životem ze svátosti 
křtu. Církev nás volá obnovit v sobě nové stvoření, 
oživit ducha Božího ve mně. Mnohdy navenek 
vypadáme jako lidi bez vnitřní radosti Ukazujeme tím 
navenek stav své duše, pohodlnost, a povrchnost? 
Hřích, který nám nevadí, nás stále více otupuje. Doba 
postní je ale zde!☺ abychom se skrze každodenní 
vzývání Boha proměnili v lidi, kteří jej milují a jemu 
slouží. Požehnanou dobu postní přeje P.Pilka Lubomír. 
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     jmenovaný  25. biskup královehradecký 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 

KALENDÁRIUM NA BŘEZEN 
8. 3. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

9. 3. středa 17:30 
18:00 

Křížová cesta 
Popeleční středa 

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

19. 3. sobota 18:00 
Slavnost sv. Josefa 
snoubence Panny Marie 

20. 3. neděle 17:00 Modlitební společenství na faře 

25. 3. pátek 18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

25. 3. pátek 19:00 Katecheze – Charisma Poznání 

3. 4. neděle 17:00 Koncert dětí a mládeže 

BOHOSLUŽBY NA BŘEZEN 

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. 3.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  5. 3.  
Neděle 27. 3. 

16:00
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 3.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 27. 3.       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. 3. a 3. 4.  11:00 Mše svatá 

 

 

NATŘENÁ LAVIČKA 
Byla jednou vojenská kasárna, která se nacházela 

uprostřed malé vesnice. Uprostřed vojenského dvora 
stála dřevěná lavička. Byla bílá, jednoduchá a 
skromná. Vedle lavičky se během 24 hodin střídaly 
vojenské stráže, hlídky denní i noční. Nikdo nevěděl 
proč. Každou noc, každý den a každou generaci 
vydávali nadřízení rozkazy a vojáci je poslouchali. 
Nikdo o ničem nepochyboval, nikdo se nikdy nic 
nezeptal. Tradice je posvátná; nikdo se o nic nepře,… 
Pokračování na 2 straně… 



NOVÝ 25. KRÁLOVEHRADECKÝ BISKUP 
Dne 3. března  

2011 jeho Svatost 
papež Benedikt XVI. 
jmenoval Mons. Jana 
Vokála 25. biskupem 

královehradeckým. 
Mons. Jan Vokál 
pracuje od roku 1991 
na Sekci pro obecné 

záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu. Do čela 
královehradecké diecéze nastoupí po Mons. Dominiku 
Dukovi, OP, který byl 13. února 2011 jmenován 
arcibiskupem pražským.  

Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku 
v Čechách.  

Po studiu Střední průmyslové školy elektrotechnické 
v Pardubicích absolvoval Fakultu elektrotechnickou 
ČVUT v Praze (Ing. Obor Technická kybernetika, 1983).  

V září 1983 odešel do Říma, kde nastoupil do 
Papežské koleje Nepomucenum. Studoval filosofii a 
teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Dnem 5. 
července 1988 byl v Ellwangenu (diecéz Rottenburg-
Stuttgart, Německo) vysvěcen biskupem Jaroslavem 
Škarvadou na jáhna a inkardinován do královehradecké 
diecéze, z níž pochází. Pokračoval roční jáhenskou praxí 
v St. Dominic Parish a na St. Thomas University 
(arcidiecéze St. Paul-Minneapolis, U.S.A.). Na kněze byl 
vysvěcen papežem Janem Pavlem II. dne 28. května 1989 
v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. 

V letech 1989 – 1990 sloužil jako farní vikář 
v Epiphany Church (diecéze Peoria, U.S.A.) a 1. října 
1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu (Sekce pro 
obecné záležitosti) ve Vatikánu, kde pracuje dodnes. 
Vystudoval Utroque Jure na Papežské Lateránské 
univerzitě v Římě, kde získal roku 2005 licenciát a roku 
2008 doktorát (JU.D.). Je držitelem diplomu Kongregace 
pro bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz; 
2004 – 2005). Roku 2009 absolvoval rigorózní řízení 
v oboru ústavního práva (JUDr.) na Univerzitě Karlově 
v Praze. V letech 1992 – 2005 byl osobním sekretářem 
kardinála Corrado Bafile. Roku 2005 byl papežem 
Benediktem XVI. jmenován koadjutorem kanovnické 
kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Říme, 
kde dosud vykonává kněžskou službu. 

Roku 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského 
doprovodu při pastoračních návštěvách Svatého otce 
v České republice. Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana 
Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. 28. září 
2005 jej biskup Dominik Duka OP zařadil mezi čestné 
kanovníky Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci 
Králové. 

Hovoří anglicky a italsky, pasivně umí německy, 
polsky a rusky.  

Biskupové v církvi navazují na apoštolskou autoritu 
jsou ve své diecézi zodpovědnými za hlásání Evangelia a 
svátostný život Božího lidu. K tomu potřebují celou řadu 
spolupracovníků z řad kněží, řeholníků i řeholnic a laiků. 

Vyzíváme všechny věřící, aby se za nového 
královehradeckého biskupa Jana Vokála modlili a tak jej 
podporovali v jeho službě pastýře. 

KONCERT DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Milí farníci! Děti a mládež farnosti 

Přelouč – sbor Gocce Mare - Vás srdečně 
zvou na koncert s názvem „Postní 
zastavení“, kde zazní písně známé i méně 
známe proložené textem z Písma svatého. 
Koncert se uskuteční v neděli 3. dubna od 17:00 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Těšíme se na společné 
zastavení!                    Děti a mládež Vaší farnosti  

 

NATŘENÁ LAVIČKA – POKRAČOVÁNÍ… 
… nikdo ji nezpochybňuje, je zkrátka v úctě. Jestliže 
se to tak dělá odjakživa, musí být k tomu důvod. Vždycky 
se to tak dělalo a bude tomu tak i nadále. Tak to šlo až do 
chvíle, kdy někdo, neví se přesně, zda generál či zvědavý 
plukovník, chtěl vidět původní rozkaz. 

Bylo třeba obrátit archivy vzhůru nohama; a když je 
důkladně prošli, našli, co hledali: před 31 lety, dvěma 
měsíci a čtyřmi dny nařídil jeden úředník postavit stráže 
k čerstvě natřené lavičce, aby nikoho nenapadlo se na ni 
posadit. 

Je možné, že já i lidé v mém okolí děláme věci také 
proto, že „se to odjakživa dělá“; 
Další příběhy pro uzdravení duše, José Carlos Bermejo, 
Karmelitánské Nakladatelství, 2010. 

Jak se dělá postní doba, křížová cesta, zpověď, jak se 
postíme - tak jako odjakživa☻, průměrně, špatně…? 

POSTNÍ ALMUŽNA 
K plodnému prožití postní doby je nabízena letos poprvé 

v královehradecké diecézi i forma známá z tradice církve – 
postní almužna. Můžeme si v postní době některé věci 
dobrovolně odříci a takto ušetřené prostředky použít jako 
postní almužnu. Tato forma je nabízena ve všech 
diecézích.      Josef Kajnek, biskup- adm. Diecéze 

Tyto ušetřené prostředky můžete vkládat do postní 
pokladničky, která je umístěna v kostele sv. Jakuba 
v Přelouči na stolku s novinami. Finanční prostředky, které 
se shromáždí, budou využity na farní aktivity pro děti a 
mládež z našich farností, protože bychom rádi podpořili 
děti, které se nemohou účastnit farních aktivit kvůli 
nedostatku finančních prostředků. Děkujeme a přeji 
požehnanou dobu postní..      Lucie Pavelková 

 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve středu 2. března proběhla pastorační rada. 

Poděkování za uskutečněné akce: modlitební setkání; 
Adopce na dálku již vybráno 15 000,- za Vaše dary 
děkujeme. Plánování aktivit na další měsíce: 
• Čtvrtek 10. – 13. 3. společné lyžování rodin 
• Začátek postní doby Popeleční středa 9. 3. v 17:30 

pobožnost Křížové cesty; v 18:00 hod mše svatá. 
• Křížové cesty: pátek - v 17:30; neděle - po mši svaté 

v 10:30; Květná neděle 17. 4. v 15:00 na Svatém poli  
• Postní duchovní obnova 9. 4. na faře 

Další setkání pastorační rady je ve středu 30. března na 
faře. Vaše návrhy můžete sdělit  členům rady a panu 
faráři Lubomíru Pilkovi.          Zapsala: Lucie Pavelková  


