
BIBLICKÉ SLOVO NA 

ÚNOR 
Bůh řekl: „V potu své tváře 
budeš jíst chléb, dokud se 

nenavrátíš do země, z níž jsi 
byl vzat. Prach jsi a v prach 

se navrátíš." Gn 3, 19 

MÁME NADĚJI 
  Milí věřící, mrazivé počasí ale i hřích připravuje lidi o 
život. Bohudíky na Věčnosti v Nebi nebude ani pláč 
ani bolest a ani mráz -19. Začátek bible pojednává o 
ztrátě nebeského ráje lidmi díky neposlušnosti Bohu. 
Adam vyslechl nepříjemnou zprávu o těžkostech, které 
ho čekají mimo ráj. Dnes v záplavě nepříznivých zpráv 
odevšud musíme vědět - máme Naději! Je to dobrá 
zpráva od Krista, protože nám připravil v nebi 
příbytek. Věřím že nás překvapí svou útulností, láskou, 
teplem, prostřeným stolem a hlavně přijetím v radosti a 
chvále. Je ale nutné na sebe vzít roucho kající, ne 
pořád, ale pravidelně. Je čas se radovat i čas smutku, 
čas jídla i čas postu. Přeji  vám Požehnaný únor a 
anděla střídmosti. ☺                         P. Pilka Lubomír. 
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NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
 

 

KALENDÁRIUM NA ÚNOR 

7. 2. úterý 15:00 Mše svatá – domov důchodců 

10. 2. pátek  19:00 Přednáška – Charisma přímluvy 

11. 2. sobota 18:00 
Panna Maria Lurdská – udělení 
svátosti Pomazání nemocných 

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

18. 2. sobota 13:00 Masopust na faře v Přelouči 

22. 2. středa 18:00 Popeleční středa + křížová cesta 

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  
5., 12. a 19. 2.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 26. 2.  
 Sobota 3. 3. 

11:00
16:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 2. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 2. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  26. 2.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až o Velikonocích 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 
5. 2. a 4. 3. 

11:00 Mše svatá 

 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
V sobotu Panny Marie Lurdské 11. února, na Světový 
Den nemocných, při večerní mši svaté v 18:00 hodin 
se bude udělovat Svátost pomazání nemocných. 
Podmínkou pro přijetí této svátosti je: upřímná víra 
v uzdravení a svátost smíření.           P. Lubomír Pilka 

MASOPUST 

V sobotu 18. února vás všechny srdečně zveme na 
Masopust na faře. Sejdeme se v 13:00 ve farním sále, 
kde nás čeká masopustní oběd a poté plno zábavy, 
hudba, hry…v 15:00 promítneme fotky z farních 
aktivit uskutečněných v roce 2011. 

 Přibližný závěr je ve 20:00 hodin. Příspěvek na 
občerstvení 50,- Kč.                    Těšíme se, přijďte!   

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ 

V neděli 26. února proběhne sbírka na 
Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen Svatému otci, 
aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. 
Za vaše dary a také modlitby děkujeme. 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 



DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
ŽIVOT V DUCHU 

Milí farníci, v rámci duchovní obnovy naší farnosti 
nabízíme seminář Život v Duchu, jejímž autorem je P. 
Ernst Sievers, W.V. Seminář je nástrojem, který 
má lidi přivádět k hlubšímu křesťanskému 
životu ze síly Ducha svatého. Cílem je se otevřít 
působení Ducha svatého, aby se náš život nechal 
trvale utvářet Jeho silou a to ve čtyřech 
rozměrech: život v denním společenství 
s Bohem (denní „tichá chvíle“); život s bratřími 
a sestrami; život plodný ve službě druhým lidem 
a život hluboce zakořeněný k církvi. Seminář 
spočívá v týdenních setkáváních, kdy na každý 
den je připraven text k rozjímání z Písma 
svatého. 

Komu je seminář doporučen: všem těm, kdo si chtějí 
prohloubit svůj vztah k Bohu a obnovit se v jeho Duchu. 
Dále seminář doporučujeme těm, kteří se v tomto roce 
chtějí připravovat na svátost Biřmování či přijmout svátost 
Křtu. Seminář má být také dobrou přípravou a obnovou na 
Dominikánské misie, které v naší farnosti proběhnou 
v měsíci červenec (22. – 29. 7.), kdy k nám přijedou 

misionáři z řádu kazatelů sv. Dominika. Pomoc při těchto 
misiích bude potřebná i z našich řad. O těchto misiích se 
více dozvíte ve farním listě na měsíc březen.   

V naší farnosti se tento seminář uskuteční od postní 
doby do slavnosti Seslání Ducha svatého. Scházet se 

budeme jednou do týdne ve středu nebo v sobotu 
od 19:00 – 21:00 hodin. Na konkrétním dnu se 
dohodneme s přihlášenými. Podmínkou pro 
absolvování je zodpovědnost - zájem o 
prohloubení duchovního života, pravidelná účast 
na týdenních setkáváních na faře (dovolená 
absence max. na 3 setkáních z vážných důvodů, 
který si osobně dotyčný nahradí po domluvě 
s vedoucím). Ve dnech mezi setkáním se rozjímá 
Písmo svaté rozepsané na každý den podle tématu 

týdne, což je potřeba svědomitě plnit. Pomůcky: pracovní 
sešit z danými texty z Písma; sešit na zápisky, Písmo svaté. 

Zájemci, kteří se chtějí účastnit obnovy, ať se přihlásí 
do 19. února na faře v Přelouči. Bližší informace a 
jakékoliv dotazy zodpoví P. Lubomír Pilka (tel. 
731 730 376) nebo Lucie Pavelková (tel. 732 500 118).  

 

 

 

 
 

NAŠE TROJČÁTKA 
V tomto čísle farního listu se chceme věnovat adopci na 

dálku protože i naše farnost  je zapojena do tohoto projektu 
již 7. rokem. Poslání adopce a k čemu je určen výše 
uvedený příspěvek je uvedeno níže. 
Poslání Adopce na dálku je umožnit vzdělání chudým 
dětem v Indii, aniž by musely opustit své rodinné a 
kulturní zázemí; otevřít jim tak cestu k lepšímu životu, 
protože se vzděláním mají větší šanci najít práci a zajistit 
obživu pro celou rodinu; vyhledat pro tyto děti v České 
republice co nejvíce sponzorských rodičů, kteří by si je „na 
dálku adoptovali“ a finančně podporovali jejich vzdělání a 
základní zdravotní péči 

Projekt adopce na dálku zahájila Diecézní charita Hradec 
Králové v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí 
Belgaum ve státě Karnataka, v roce 2005 byl sponzorský 
program rozšířen na oblast indické arcidiecéze Bangalore. 
Sponzorský příspěvek je v Indii použit na náklady školní 
docházky sponzorovaného dítěte, konkrétně na: školní 
pomůcky - učebnice, psací potřeby, knihy; školné; školní 
brašnu a uniformu; cestovní výdaje; stravu a základní 
zdravotní péči. 

Farnost Přelouč 6 let podporovala tři adoptované děti 
Anithu, Archanu a Thomase. V letošním roce již Thomas 
nepotřebuje naši finanční pomoc, proto jsme adoptovali 
nového chlapce Nicholase. Jako každý rok je potřeba na tři 
děti vybrat celkem 15 000,- Kč, které se musí odeslat do 
konce měsíce března. Pokud byste chtěli přispět máte 
příležitost osobně u paní Ivanky Mrázkové nebo do 
kasičky pod sochou Pána Ježíše v kostele sv. Jakuba 
v Přelouči. Za Vaši finanční podporu a Vaše modlitby 
děkujeme.         Lucie Pavelková 
 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  
PASTORAČNÍ PLÁN PRO ROK 2012 

Únor 
• 18. 2. – Masopust 13:00 – 20:00 fara Přelouč  

Březen 
• 3. 3. Vikariátní setkání mládeže – duchovní obnova 

Pardubice 
• 15. – 18. 3. Jarní prázdniny – Rokytnice nad Jizerou 
• 23. 3. Společenství dětí a mládeže; přijde P. F. Janák 
• 24. 3. Duchovní obnova – (oběd pan Zachař) začátek 

ráno a po obědě konec 
• 31. 3. Diecézní setkání mládeže – na starosti Martina 

Petržilková (Kdo pojede a společný odjezd 
s příjezdem) 

Duben 
• 8. 4. Boží hod Velikonoční 
• 28. 4. Kolová a farní pouť do Libice nad Cidlinou  

Květen 
• Mariánské mše svaté – májová pobožnost; Svaté Pole 
• 8. 5. Farní výlet – Vambeřice  (p. Jan Pultr) 

Červen 
• 1. 6. Noc kostelů 
• První svaté přijímání (termín bude upřesněn) 
• 29. 6. závěr školního roku 

Červenec  
• 1. 7. Pouť na Svatém Poli– 10:00 mše svatá 
• 22. – 29. 7. Dominikánské misie v Přelouči  

Srpen  
• 4. - 11. 8. Farní tábor – Sloup v Čechách 
• 14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže Žďár nad 

Sázavou 
Září 

• 2. 9. Farní den 
Říjen 

• 6. 10. Den Bible ve farnosti od 13:00 hod. 

Pozvání pro mládež 
Milá mládeži, máte chuť se sejít na zajímavém místě s těmi,  

které znáte nebo i neznáte a uprostřed nás ten, kterého se snažíme 
poznávat? Jste srdečně zváni na Vikariátní postní duchovní 
obnovu, která se koná v sobotu 3. března v Pardubicích. 
Rezervujte si tento termín! Bližší informace získáme během 
měsíce února.         Lucie Pavelková 


