
BIBLICKÉ SLOVO NA DUBEN 
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně 

pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, 
                  já                                            jsem                    
       přemohl                                           svět.  
                Jan                     16,33; 

15. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠEN 
Milí farníci, Velikonoce se blíží, ještě ale 

pokračuje postní doba, a potřebujeme se ztišit, 
připravit. Nezapomeňme na přijetí svátosti smíření, 
znamení mé ochoty konat pokání. Ježíš zemřel, aby 
smazal svou krví hříchy mnohých - všech. Letos 
slavíme 800 let od narození sv. Anežky, ženy, která se 
odřekla bohatství a sňatku a rozhodla se sloužit. 
Modlitba a péče o nemocné, ale i Boží moudrost která 
ji provázela, učinili z ní osobnost našich dějin. Některé 
osobnosti stojí i u (křížové?) cesty našeho života, 
buďme za ně vděčni. Přeji Vám radostné a Požehnané 
Velikonoční svátky Léta Páně 2011. P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA DUBEN 
9. 4.  sobota  9:45 Postní duchovní obnova 

12. 4.  úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

16. 4.  sobota 9:00 Diecézní setkání mládeže H.K.   

Zelený           
21.4.  čtvrtek 

18:00 
19:00 

Mše na Památku Večeře Páně 
Adorace v Getsemanské zahradě  

 Velký           
22.4.  pátek  

16:30 
17:00 

Křížová cesta   PŘÍSNÝ PŮST 
Obřady Velkého pátku 

Bílá              
23.4.  sobota 

8:00 
20:00 

Poklona u božího hrobu 
VELIKONO ČNÍ VIGILIE  

Boží hod 24.4. 
Velikonoční 

9:30 
16:00 

Slavnostní mše svatá 
Koncert –Harmonie 1872 

30. 4.  sobota 10:00 Svatovojtěšská pouť  

7. 5.  sobota 6:00 Farní výlet – Praha  

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  
3., 10., 17., 4.,a 25.4. 

8:00 
Mše svatá 

Velikonoční pondělí !!! 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  2. 4.  
Neděle 24. 4. 

16:00
11:00 

Mše svatá  
Velikonoční Mše svatá   

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 10. 4. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 17. 4.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 24. 4.       8:00 Velikonoční Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  9. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota  16. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 4. a 1.5. 11:00 Mše svatá 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu, 

která se uskuteční v sobotu 9. dubna 2011 v Přelouči 
na faře na téma. KŘEST - NAŠE CESTA K BOHU.  
Povede ji P. ThLic Pavel Seidl, děkan v Chlumci nad 
Cidlinou. Začátek duchovní obnovy je v  9:45 
přivítáním a modlitbou. Součástí bude společný oběd 
na faře. Podrobný program je možno shlédnout na 
nástěnce v kostele. 

PŘEDVELIKONOČNÍ SV. SMÍŘENÍ 

Neděle 17. 4. Hošťalovice  po mši svaté  
Turkovice 14.20 – 15.20 v kostele 
Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 
Přelouč  17.30 – 19.00 sv. Jakub 

SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ 
Dne 17. dubna se uskuteční sbírka na pojištění církev- 
ních budov. Srdečně děkujeme za vaše dary. 

SELMICE -SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ 30.4. V 15:00 



FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA 2011 
Milí farníci, srdečně vás zveme na farní pouť, která 

se koná v sobotu 7. května 2011. Společně navštívíme 
Prahu a to konkrétně Břevnovský klášter, kde nás čeká 
v 9:00 hod mše svatá a prohlídka, po společném obědě 
v restauraci u Kláštera se přesuneme do Arcibiskupského 
paláce, kde nás provede sestra Dominika Bohušová, a poté 
katedrálu Svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Bude i osobní 
volno cca do 18.30. Odjezd autobusem od Penny je v 6:00 
hodin a návrat přibližně v 20:00 hodin. Cena na osobu činí 
dospělí 200,- a dítě a mládež do 18 let 150,- Kč, k tomu 
oběd 110,- (hovězí polévka, pečené kuře s bramborovou 
kaší) a prohlídka kláštera 50,- dospělí, 30,- děti a 
důchodci. Hlaste se u Lucie Pavelkové osobně nebo na tel. 
732 500 118.  

SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ DO LIBICE 
Hlavní poutí diecéze ke sv. Vojtěchovi v jeho rodišti 

v Libici nad Cidlinou, která letos připadá na sobotu 30. 
dubna 2011, se zahajuje novéna za duchovní povolání. 
10.00 hod. kostel sv. Vojtěcha, mše sv.; ve 12.00 hod. 
Slavníkovské hradiště, setkání a modlitba u sousoší sv. 
Vojt ěcha a sv. Radima za nová duchovní povolání. 

Pokud byste měli zájem o společnou pouť na kolech, 
vyrážíme v 7:00 hodin od kostela sv. Jakuba v Přelouči. 
Pro více informací se spojte s p.Jirákem, a p.Hejným. 

FARNÍ VÝLET PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 Milí rodičové, v srpnu plánujeme již 6. farní výlet 
pro děti a mládež z farnosti Přelouč a okolí, který se 
skuteční ve dnech 3. - 11. srpna 2011 na faře 
v Chotěborkách u Jaroměře.  Program: výlety po okolí, 
sportovní aktivity, modlitba, 
katecheze a především 
společenství! Cena: 1 000,- Kč 
(zahrnuto ubytování, strava a 
doprava tam i zpět, výlety po 
okolí). Pokud si přejete, aby se 
vaše ratolest zúčastnila výletu, 
vyplňte přihlášku, kterou získáte 
na faře nebo v kostele na 
novinovém stolku a následně 
vyplněnou přihlášku dejte Lucii 
Pavelkové (pro informace 
volejte 732 500 118).  

NOC KOSTELŮ 
Jako v loňském roce i letos se naše farnost účastní 

Noci kostelů, jenž je pozváním všech lidí dobré vůle ke 
společnému setkání a k objevování krásy křesťanských 
výtvarných a  architektonických pokladů; projevem 
kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli 
a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se 
podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování 
a dovednosti; nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, 
modlitby a služby potřebným. Noc kostelů proběhne 
v pátek 27. května po celé České republice (letos poprvé i 
na Slovensku). 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci při 
organizování této akce a to konkrétně zabezpečení úklidu 
kostela, pomoc při uvádění lidí do kostela, při podávání 
občerstvení, prohlídce kostela a při dalších potřebných+++  

+++činnostech související s propagací. Kdo má zájem o 
spolupráci na Noci kostelů 2011, prosím přihlaste se u mě 
buď osobně nebo na telefonním čísle 732 500 118 a 
společně si domluvíme schůzku.  

Více informací o Noci kostelů lze získat na internetové 
adrese www.nockostelu.cz.  Lucie Pavelková 

CHARITNÍ OKÉNKO 

NOVÝ KLUB - AKTIVNÍ SENIOR 
Pokud hledáte nové lidi, se kterými si můžete 

popovídat a prožít něco zajímavého a hezkého, zveme vás 
do našeho nového Klubu Aktivní senior , který povede 
Hanka Kubátová. Schůzky budou probíhat vždy první 
týden v měsíci a to ÚTERÝ 9.30 nebo 17.00 v Jakub 
klubu v Orlovn ě. Začínáme 5. 4. 2011, první setkání 
bude v 17.00 a pak se společně domluvíme, jaký čas bude 
vyhovovat většině.  

Návrh programu: 
duben – Velikonoční floristika, 
květen – Pernštejnská 
procházka Pardubicemi, 
červen – Výlet lodí po Labi, 
září – Dny kulturního dědictví 
Heřmanův Městec.  
Těšíme se na váš zájem a na 
prvním setkání se dovíte ještě 
více.                        Tak přijďte! 

 Zdenka Kumstýřová 

 

FOND SOLIDARITY – ODVODY V ROCE 2010 
Naše farnosti odvedou do fondu solidarity ze sbírek 

za rok 2010 tyto částky: Přelouč – 11 694,- Kč; Lipoltice  
– 815,- Kč; Turkovice – 516,- Kč; Choltice – 159,- Kč; 
Kladruby n. Labem  – 336,- Kč; Zdechovice – 473,- Kč. 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Se uskuteční 16.4. v 9:00 v Hradci králové – Filharmonii. 
Motto: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte 
základy, pevně se držte víry.“ (Kol 2,7.) Program: 
Katecheze P. Františka Blahy, SDB, svědectví, info, 
zážitková hra po městě, příležitost ke sv. smíření, adorace. 
V 15:00 bude Mons. Josef Kajnek celebrovat mši svatou 
v katedrále Svatého Ducha. Bonus: od 17:00 v kostele P. 
Marie divadlo „Moravské pašije“ v podání divadla Víti 
Marčíka.     Mgr.Lída Horáčková, vedoucí kanceláře DCM 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve středu 30. dubna proběhla pastorační rada. 

Poděkování za uskutečněné akce: masopust, lyžování 
rodin, jakákoli pomoc. Plánování aktivit na další měsíce: 
• 17. 4. křížová cesta na Svatém poli v 15:00 
• Projednána farní pouť do Prahy 7. května 
• Postní duchovní obnova 9. 4. na faře (úklid fary - ti, 

kdo by chtěli pomoci, ať se hlásí u paní Mrázkové 
nebo přijdou ve čtvrtek 7. 4. po ranní mši na faru) 
Další setkání pastorační rady je ve středu 27. 4. na faře. 

Vaše návrhy můžete sdělit  členům rady a panu faráři 
Lubomíru Pilkovi.          Zapsala: Lucie Pavelková  

VELIKONOČNÍ KONCERT 
Římskokatolická farnost Přelouč vás  

srdečně zve na  
VELIKONOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY 

HARMONIE 1872  
V kostele sv. Jakuba v Přelouči 

Dne 24.4. v 16:00 
Vstupné dobrovolné – na opravu kostela 


