
BIBLICKÉ SLOVO NA KVĚTEN 
Aleluja. Blahoslavená Panna Maria uchovávala 
Boží slovo v srdci a rozvažovala o něm. Aleluja.  

Srov. Lk 2,19 

POD OCHRANU TVOU 
Milí farníci, slavíme dobu Velikonoční i Květen. Heslo 

nového otce biskupa Mons. Jana Vokála, „Sub tuum 
praesidium“ připomíná důvěru věřících v přímluvu Panny 
Marie.  Nový královéhradecký biskup se ujme 14. května 
řízení diecéze. Popřejme mu všechno dobré. Náš dík patří i 
pomocnému biskupu, Josefu Kajnekovi, který spravoval 
dočasně diecézi. Spolu s láskou a vděčností putujme na 
Svaté Pole a podporujme modlitbou našeho pastýře, 
biskupa Jana a všechny, kterým jsme ji slíbili. P. Pilka L. 
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KALENDÁRIUM NA KVĚTEN 

7. 5.  sobota 6:00 
Farní výlet – Praha 
odjezd od Penny, návrat cca 20:00 

10. 5. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

13..5. pátek 19:00 
Charisma Moudrosti 
katecheze o Duchu svatém na faře 

15. 5. neděle 17:00 Modlitební setkání – fara  

 16. 5. pondělí 18:00 
Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
hlavního patrona Čech (sv. Jakub)  

20. 5. pátek 18:00 Společenství dětí a mládeže 

31. 5. úterý 18:00 
Svátek Navštívení Panny Marie 
Mše svatá na Svatém poli  

1. 6. středa 10:30 Zdechovice – mše svatá pro PTP 

2. 6. čtvrtek 18:00 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 
(mše svatá u sv. Jakuba) 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 s nedělní platností) 
V sobotu 18:00 na Svatém poli s výjimkou 7. a 14.  května 

(viz zápis pastorační rady.) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  
Neděle  

1., 8., 15., 22.5. 
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 8. 5.  
Neděle 29.5. 

15:00
11:00 

!!! Výjime čně !!!  
Mše svatá   

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 8.5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 15.5.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Sobota 28. 5.       12:00 Mše svatá  v rámci Dne koní 

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Neděle 15. 5. 15:00 !!! Výjimečně !!! 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota  21.5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1.5. a 5.6. 11:00 Mše svatá 

 

 

UVEDENÍ MONS. JANA VOKÁLA  
DO ÚŘADU DIECÉZNÍHO BISKUPA 

Slavnostní bohoslužba se uskuteční v sobotu 14. května 
2011 v 15:00 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Všichni věřící jsou srdečně zváni k účasti na této 
historické události místní církve. Od 13:00 hodin je možné 
se zúčastnit modlitebního setkání kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Po skončení obřadu nový biskup pozdraví 
přítomné při veřejném přípitku na Velkém náměstí. 
Prosíme o modlitbu za celou diecézi a nového pastýře. 

SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 
Na 4. neděli velikonoční dne 15. května, neděle 

Dobrého pastýře – den modliteb za duchovní povolání, se 
uskuteční sbírka na kněžský seminář. Srdečně děkujeme za 
vaše dary. Zároveň vyzýváme a prosíme o modlitby za 
nová kněžská povolání v týdnu od 9. – 15. května, jenž je 
vyhlášen jako Týden modliteb za duchovní povolání. 

Mons. Josef Kajnek, biskup – administrátor diecéze 

SELMICE -SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ 28.5. V 15:00 



NOC KOSTELŮ 
Noc kostelů se bude v České a Rakouské republice 

konat v pátek 27. května 2011 a také nově i na Slovensku. 
Letošní 3. ročník nese motto: „P řipomínám si noc co noc, 
jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj 
hloubá.“ (Ž 77, 7)  

Zamyšlení ICLic. Karla 
Moravce nad mottem Noci 

kostelů 2011  
(hlavní koordinátor v diecézi 

Hradec Králové) 
V noci spíme. Někteří 

však musejí pracovat, jiní se 
baví, milují,... Pro někoho je noc symbolem pohaslých 
nadějí a temnoty života, ve které jen zoufale čeká na 
svítání. Podobně vnímal noc autor žalmu 77. V noci, kdy 
je sám, a okolní tma umocňuje temnotu jeho myšlenek, 
úpěnlivě volá k Bohu, a zpočátku se mu zdá, že volá 
marně, jako by tma jeho života neměla nikdy skončit. 
Připomíná si radost a Boží pomoc v minulosti, ale jeho 
přítomnost je plná tmy a bolesti. Přece však nepřestává 
volat k Bohu a jeho přemítání v něm zároveň obnovuje 
důvěru. Jak jsou jeho slova podobná prožívání mnohých 
lidí, kteří v noci života už jen vzpomínají na minulé dny – 
podle hesla, že „lépe již bylo“. Ale přece je každá noc 
ohraničena svítáním, světlo zahání temnotu. V temnotě 
noci nemusíme jen marně vzpomínat na to, co se již 
nevrátí, ale učit se věřit ve svítání, připomenout si, že Bůh 
na člověka nezapomněl. Křesťan věří, že Kristus přichází 
jako světlo do temnoty noci, naděje svítání, naděje pro 
každého člověka, který již přestával doufat.  

Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do 
chrámů, které stojí v našich obcích a městech jako 
symboly víry a naděje. Venku je tma, ale uvnitř je světlo, 
které zve k sobě. Ať se otevřené kostely stanou pro mnohé 
návštěvníky místem, kde do jejich vlastní noci zazáří malé 
světlo naděje! Více informací o Noci kostelů lze získat na 
internetové adrese www.nockostelu.cz. Těšíme se na 
setkání s Vámi!       Lucie Pavelková 

SETRVÁVALI V MODLITBÁCH 

Společenství v modlitbě patří k základním znakům 
církve. Apoštolové se modlí společně s Ježíšovou matkou 
a jeho příbuznými. Společně se připravují na vylití Ducha 
Svatého, který dává církvi život. Modlitba nejlépe 
disponuje k přijetí Božích darů. Církev vždy roste ze 
společného slavení bohoslužby. I domácí církev každé 
rodiny roste ze společné modlitby a společné účasti na 
bohoslužbě. „Rodina, která se modlí, trvá“, říkala 
blahoslavená Tereza z Kalkaty. Srdečně zveme na páteční 
a nedělní modlitební setkání.     Pastorační rada. 

Charita Přelouč - Jakub klub a RC Kubíček 
Orel Přelouč; Sdružení žen při KDU-ČSL Přelouč 

pořádají na Masarykově náměstí 

DEN PRO RODINU 
Pod záštitou senátorky Mgr. Miluši Horské 

v neděli 15. května 2011 od 15 hodin 
vystoupí skupina BUĎ FIT! 

nové i osvědčené soutěže a hry pro malé i pro větší 
Novinka – malování na kameny a další překvapení! 

Od 15.30 tradiční malování na asfalt ve 3 kategoriích 
knižní odměny pro nejlepší. 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve středu 27. dubna proběhla pastorační rada. 

Poděkování za květy pí. Knížkové, výzdobu, úklid, 
křížové cesty a službu při slavení Velikonočních svátků.  
• Květen v kostele na Sv. Poli 1.5. a 8.5. – 15,00 hodin 

– Litanie k Panně Marii; Sobotní mše sv. + litanie 
k Panně Marii v 18,00 hodin  - kromě 7.5., kdy 
nebude z důvodu farního výletu a 14.5. bude začátek 
posunut na 19,00 hodinu – z důvodu intronizace 
nového KH biskupa Mons. Jana Vokála 

• Další body jednání viz kalendárium a informace ve 
farním listě 

Diskuze: Účast pana Ing. Václava Moravce  
s připomínkou k členům farní rady: Velikonoční koncert 
dechové hudby „Harmonie 1872“ na Hod Boží 
Velikonoční neměl předpokládanou účast, z toho 
nespokojenost některých hudebníků, dále dostatečné 
nevyužití „zviditelnění církve“– výtka stran propagace 
koncertu a osobní  neúčasti většiny členů pastorační 
rady. Závěr:  příště potřeba domluvy přípravy koncertu – 
stran způsobu propagace a zodpovědnosti konkrétních 
lidí za jednotlivé úkoly – s pastorační radou předem. 
(Letos byl koncert avizován ve farním listě, v Roštu a 
plakátem na poutači u kostela). Dále úvaha o vhodnějším 
termínu, návrh uskutečnění koncertu v rámci Noci 
kostelů v příštím roce. 
• Dále pan Moravec tlumočil vyskytující se 

nespokojenost některých se stručností zápisu 
z pastorační rady. - Body jednání pastorační rady jsou 
vždy dány v kalendáriu na první straně farního listu a 
v dalších pozvánkách se zde vyskytujících. Podrobný 
zápis z pastorační rady je k nahlédnutí na faře 
v úředních hodinách nebo po domluvené schůzce. 
Další setkání pastorační rady je ve středu 1. 6. na faře. 

Vaše návrhy můžete sdělit  členům rady a panu faráři. 

Noc kostelů 27. 5. 2011 v Přelouči 
Kostel sv. Jakuba staršího  

Program: 
17:50 slavnostní zahájení  

rozezvučením všech zvonů na věži kostela 

18:00 mše svatá v kostele sv. Jakuba 
rytmické písně (hrají děti a mládež farnosti) 

19:15 komentovaná prohlídka kostela  
fresky, sochy a obrazy v kostele - přednášející pan Jiří Zachař 

také možnost nahlédnout ke zvonům 

20:30 koncert chrámového sboru Ad Libitum 
21:30 prohlídka kostela, varhan, zvonů 

22:00 možnost osobního rozhovoru s knězem, ztišení se, 
rozjímání při svíčkách s doprovodem varhanní hudby 

23:00 – 24:00  
osobní a společná modlitba za město Přelouč  

(v této době můžete kdykoliv přijít a připojit se k modlitbě, která 
bude doprovázena písněmi) 

Po celou dobu možnost občerstvení; Vstup  zdarma 


