
BIBLICKÉ SLOVO NA ČERVEN 
Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha 
svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Gal 4,6 

VÍRA JE NÁŠ PEVNÝ HRAD 
Milí farníci, na začátku června slavíme 

Nanebevstoupení Páně. Pán Ježíš vystoupil k Otci, ale 
neopustil nás, neboť s námi zůstává ve svátosti oltářní. Ale 
odešel k Pánu a opustil nás arcibiskup Karel Otčenášek. 
Kdysi dojížděl k nám do Přelouče z Týnce učit náboženství. 
Jeho pohřeb byl duchovním setkáním těch, kteří jej měli 
rádi. Jeho odkaz „ svatodušního spřátelování“, vzájemnost 
lásky, která vítězí a odzbrojuje nenávist, závist, pýchu, 
žárlivost… ať nám zůstane jako memento. S vděčností za 
dobré svědectví víry se modlíme: „Odpočívej ve svatém 
pokoji“.             P. Pilka Lubomír 

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 
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KALENDÁRIUM NA ČERVEN 
7. 6. úterý 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

10. 6. pátek 19:00 
Charisma Proroctví 
katecheze o Duchu svatém na faře 

11. 6. sobota 20:00 
Vigilie k Duchu svatému – 
adorace doprovázena písněmi 

12. 6. neděle 9:30 Slavnost Seslání Ducha svatého 

17. 6. pátek 18:00 Společenství dětí a mládeže 

19. 6. neděle 9:30 Slavnost Nejsvětější Trojice  

23. 6. čtvrtek 18:00 Těla a krve Páně 

24. 6. pátek 18:00 Sl. Narození sv. Jana Křtitele 

26. 6. neděle 16:00 
Koncert mládeže a oslava závěru 
školního roku na faře 

29. 6. středa 18:00 Slavnost sv. Petra a Pavla 

1. 7. pátek 18:00 Sl. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

3. 7. neděle 10:00 
Navštívení Panny Marie – 
Přeloučská Pouť na Svatém Poli 

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  
Neděle  

5., 12., 19. 6. 
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 4. 6.  
Neděle 19. 6. 

16:00
11:00 

Mše svatá 
Výjimečně o týden předem!! 

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 12. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 26. 6.  11:00 Pouť Božího Těla týden po!! 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 26. 6.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota 11. 6. 16:00 Mše svatá   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota  25. 6. !!! 16:00 Pouť J. Křtitel    týden po!!  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle  5. 6. a 17.7. 11:00 Mše svatá 

 

 

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE 
Sbírka na potřeby diecéze se uskuteční v neděli 12. 

června 2011, na slavnost Seslání Ducha Svatého. Od roku 
2009 se vznikem Fondu solidarity platí, že polovina výnosu 
sbírky je určena na přímou podporu pastoračních aktivit a 
akcí v diecézi prostřednictvím vedoucích pastoračních 
center, kteří mají k dispozici prostředky, kterými mohou 
podpořit konkrétní pastorační aktivitu či akci ve farnosti či 
vikariátu.            Mons. Josef Kajnek pomocný biskup 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 
Děti, mládeži, rodiče, prarodiče a farníci! Srdečně vás 

zveme v neděli 26. června na oslavu závěru školního roku. 
Začneme v 16:00 hodin v kostele sv. Jakuba koncertem 
mládeže. Poté se přesuneme na farní dvůr, kde nás budou 
čekat hry, sport, opékání, společenství a také vysvědčení za 
snažení v hodinách náboženství. Těšíme se na vás! Lucie 

PŘELOUČSKÁ - MARIÁNSKÁ POUŤ 
Srdečně Vás zveme na Přeloučskou Mariánskou pouť, 

která se koná v neděli 3. července 2011 v kostele 
Navštívení Panny Marie na Svatém Poli. K soukromé 
modlitbě a ke svátosti smíření bude otevřen kostel od 8:30, 
v 9:30 se společně pomodlíme Růženec. Mše svatá bude 
sloužena v 10:00 hodin s doprovodem chrámového sboru 
Ad Libitum, kde hlavním celebrantem bude P. PhDr. 
Radek Martinek, pardubický kaplan . Na závěr mše 
svaté zazpíváme Litanie k Panně Marii a vyslechneme si 
mládežnické písně. Po mši bude možnost k zakoupení 
náboženské literatury a upomínkových předmětů 
Karmelitánského nakladatelství. 

Na shledanou se těší P. Lubomír Pilka 

SELMICE -SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ 18.6.! V 15:00 



KAREL OTČENÁŠEK 
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY UNIVERZÁLNÍHO 

SVATODUŠNÍHO SPŘÁTELOVÁNÍ,  
LÉKU NA VŠECHNY BOLESTI SVĚTA 

PŘÁTELSTVÍ 
To nové, vznešené přátelství, které nám předává 

Bůh v Ježíši Kristu. „Už vás nenazývám 
služebníky…nazval jsem Vás přáteli…“ (Jan 15,15). 
Tedy z běžně prožívaného a chápaného 
individuálního či výlučného partikulárního přátelství, 
či naopak z obecné solidarity a neurčitého obecenství 
vytvářet to nové: nevyloučit nikoho a nic a 
charakterizované vstřícností a aby nikde nebylo příliš 
daleko srdce. 

VZÁJEMNOST 
Vyžaduje možnost blízkosti, která je nyní 

rozvojem techniky a vědy dostupná víc než kdy jindy 
v dějinách. Globalizace. Možnost komunikace 
nevylučuje z této blízkosti, tedy z tohoto vznešeného 
spřátelování, nikoho a nic. 

SOUCIT 
Jako reálný projev spoluodpovědnosti, sousedství, 

kolegiality. A kde narazí na potřebnost něčeho, 
tolerance, solidarity, milosrdenství, charity. Vychází 
z lidské přirozenosti a z Boží, Kristovy Milosti, ne 
diktatury, fanatismu právě proto, že je to vzájemná 
vertikálně horizontální LÁSKA. Je vložen v lidské 
duši a uvolňuje se projevuje přirozeně. 

NEZIŠTNOST 
Běžná účelová věta: „dávám, abych dostal 

(přijal)“ je přijímáním léku vzájemného spřátelování 
změněna ve větu účinkovou: „dávám, takže dostanu“ 
t.j. nezůstanu opuštěný, bez pomoci. Jsme božská 
rodina. 

NADĚJE 
Idea vzájemného univerzálního spřátelování je 

alternativou směřování dějin k hromadě atomového 
popela. V rozbití „rodinnosti“, což probíhá, beznaději 
lidského sobectví a záhuby v jednotlivostech a 
nakonec celku. 

Těchto pět základních kamenů tvoří základ léku 
pro nemocný svět a symbolicky odpovídá pěti 
Kristovým ranám, které vyzařují krásu Krista 
ukřižovaného a vzkříšeného pro záchranu světa. Ode 
všech, nikoho nevyjímaje, pak očekávám, že budete 
svými schopnostmi a růstem poznání i 
uskutečňováním aspoň v malém rozsahu tuto ideu 
rozvíjet a dotvářet. Zároveň doporučuji ovšem nechat 
se ovlivnit vším šlechetným z výchovné funkce 
zdravého selského rozumu, výchovy a působení 
humanismu a každého náboženství, avšak zvláště 
křesťanství a katolicismu. Vím, že je to „běh na 
dlouhou trať“ z pohledu konečného cíle, avšak rovněž 
ze svého života a životních zkušeností svých 
nejbližších vím, že účinek je patrný už po dosažení 
několika metrů. 

MODLITBA ZA OBDRŽENÍ MILOSTÍ NA PŘÍMLUVU 

BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA PAPEŽE 
JANA PAVLA II. 

(zemřel 2. dubna 2005 – blahořečen 
1. května 2011) 

Nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, že 
jsi církvi darovala papeže Jana Pavla 
II. a dala v něm zazářit něžnosti 

svého otcovství, slávě Kristova kříže a nádheře 
Ducha lásky. On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé 
nekonečné milosrdenství a v mateřskou přímluvu 
Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře 
a ukázal nám tak svatost jako vysokou míru řádného 
křesťanského života, jako cestu k dosažení věčného 
společenství s tebou. Podle své vůle nám na jeho 
přímluvu uděl milost, o kterou prosíme, v naději, že 
bude brzy přiřazen k zástupu tvých svatých. Amen.  

S církevním schválením Kardinál Camillo Ruini, 
 Generální vikář jeho svatosti pro Římskou diecézi 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY 
Ve středu 1. června proběhla pastorační rada. Upřímné 

poděkování za farní výlet do Prahy, všem kteří sloužili při 
Noci Kostelů, a pomáhají v kostele či na farní zahradě! 
• Zástupci pastorační rady se zamýšleli nad malou účastí na 

modlitebním společenství, setkání nad Písmem, katechezí 
o Duchu svatém atd. Rádi bychom Vás pozvali na tato 
setkání a povzbudili vás k účasti. Pro duchovní život 
osobní ale i pro vytváření vztahů mezi sebou ve farnosti 
je důležité se setkávat i mimo mši svatou. V kalendáriu 
můžete shlédnout nabídku těchto setkání a vybrat si to, 
čemu byste se chtěli pravidelněji věnovat. Srdečně 
zveme. Rádi přijmeme i návrhy jiných pastoračních 
aktivit či témat, která by vás zajímala.  

• Další body pastorační rady jsou akce, které budeme 
v měsíci červnu a červenci realizovat  

• Členové si do příští rady připraví návrh na program 
Svatojakubského dne (24. 7.) 

   Podrobný zápis z pastorační rady je k nahlédnutí na faře 
v úředních hodinách nebo po domluvené schůzce. Další 
setkání pastorační rady je ve středu 29. 6. na faře. Vaše 
návrhy můžete sdělit  členům rady a panu faráři. 

KONCERT PŘELOUČSKÉ MLÁDEŽE  
V kostele sv. Jakuba v Přelouči 

Motto:  
V Kristu zapusťte kořeny 

Neděle 26. června 2011 Od 16:00 hodin 
Vstupné dobrovolné 

Výtěžek ze vstupného bude využit na podporu přeloučské 
mládeže, která se chystá na celosvětové setkání mladých 
do španělského Madridu, jenž se koná 15. – 21. srpna 

(předprogram od 8.8.). Jmenovitě to jsou: Martina, Eva, 
Pavel, Lucie a Martin. Za Vaši podporu nejen finanční 

ale i formou modlitby předem děkujeme! 


