
BIBLICKÉ SLOVO NA BŘEZEN 

`Povězte dceři siónské: Hle, 
král tvůj přichází k tobě, tichý a 
sedící na oslici, na oslátku té,  

která je podrobena jhu.´  

Matouš 21,5; 

POKORNÝ A TICHÝ JEŽÍŠ 
Milí v ěřící, a všichni Boha hledající. Březen nás 
připravuje na jaro a půst na slavné Velikonoce. Ježíš 
na oslátku kráčí do Jeruzaléma vykonat vůli Otce. Vzít 
jho Ježíšovo na sebe neznamená, že jsem osel, naopak: 
jsem Blahoslavený. Vzít na sebe kříž a následovat Ho, 
znamená: být jeho učedníkem, kráčet za Ním. Tak 
hodně síly, odvahy, na cestě života. S Boží pomocí a 
na přímluvu Matky. Požehnaný půst.   P. Pilka Lubomír. 
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Se uskuteční 31. března od 9:00 hodin v Hradci 

králové – Filharmonii. Motto: „Radujte se v Pánu, 
opakuji, radujte se!“ Fil 4, 4. Program: katecheze, 
svědectví a informace. Po poledni si lze vybrat některou  

KALENDÁRIUM NA BŘEZEN 

6. 3. úterý 15:00 Mše svatá – domov důchodců 

16. 3. pátek  19:00 Přednáška – Charisma uzdravení 

19. 3. pondělí 18:00 Slavnost Svatého Josefa 

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

24. 3. sobota 9:00  Postní duchovní obnova 

26. 3. pondělí 18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

28. 3. středa 17:00 Ekumenická modlitba (fara) 

31. 1. sobota 9:00 Diecézní setkání mládeže HK 

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  
4., 11., a 18. 3.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 25. 3.  
Sobota 3.3. a 31.3.! 

11:00
16:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 11. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 3. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  25. 3.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  
Až o Velikonocích   14. 4. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích  21.4. 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 
4. 3. a 1. 4. 

11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ I. 

V neděli 25. března proběhne sbírka na Plošné 
pojištění kostelů, kaplí a far v naší diecézi. Za vaše dary a 
také modlitby děkujeme. 

POZVÁNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Milá mládeži, srdečně vás zveme na společenství dětí a 
mládeže na faře. Proběhne v pátek 23. března. Od 17:00 
hodin příprava, v 17:30 společná křížová cesta; 18:00 mše 
svatá rytmická a poté společná večeře na faře a setkání 
s přáteli. V tento den nás také navštíví kaplan pro mládež 
pardubického vikariátu P. Filip Janák. Přijďte! 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu, která 

se uskuteční v sobotu 24. března 2012 v Přelouči na faře 
na téma Poslání Syna a poslání křesťana.  Povede ji 
dominikánský terciář Martin Rosenbaum, koordinátor 
Dominikánských misií, které se budou u nás v Přelouči 
konat v červenci tohoto roku. Začátek duchovní obnovy je 
v 9:00 přivítáním a modlitbou. Součástí bude společný 
oběd na faře. Přibližný závěr ve 14:00 hodin. Podrobný 
program je možno shlédnout na nástěnce v kostele. 

EKUMENICKÁ MODLITBA 
Ve středu 28. března jste srdečně zváni na společnou 

Ekumenickou modlitbu. Bude se konat na faře v Přelouči 
od 17:00 hodin. Setkáme se spolu se zástupci z církve 
Českobratrské Evangelické a Československé Husitské a 
pozvaní jsou i Adventisté. 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 
SOBOTA 28. 4. V 15:00 HODIN 



PŘEDVELIKONOČNÍ SV. SMÍŘENÍ 

Sobota 31.3. Zdechovice 15:30 – 16:00 pak mše 

Neděle 1. 4. Choltice  Hned po mši svaté  
Turkovice 14.00 – 15.20 v kostele 
Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 
Přelouč  17.30 – 19.00 sv. Jakub 

Pondělí 2. 4. Semín   17:00 – 17:30 v kostele 
Prosím o přihlášení nemocných, kteří chtějí přistoupit 

ke svátosti smíření. Rád za nimi dojedu.     P. Lubomír Pilka 

FARNÍ POUŤ 8. KVĚTNA DO WAMBIERZYCE 
Milí farníci, srdečně vás zveme na farní pouť, která 

se koná v úterý 8. května 2012. Společně navštívíme 
město Wambierzyce (prohlídka baziliky Navštívení Panny 
Marie a mše svatá); vesničku  Pstrazna (jedná se o skanzen 
původních staveb české menšiny, zde dosud žijící. Zde si 
můžeme sami ulovit pstruha k obědu) a poslední místo 
naší návštěvy bude Kladsko, kde se nachází náhrobek 
Arnošta z Pardubic, arcibiskupa pražského. 

Odjezd autobusem od Penny je v 7:00 hodin a návrat 
přibližně v 21:00 hodin. Cena na osobu činí dospělí 200,- a 
dítě a mládež do 18 let 150,- Kč, v ceně je zahrnuta 
doprava tam a zpět. Kolik budou stát prohlídky a oběd 
sdělíme, jak zjistíme. Hlaste se u Lucie Pavelkové osobně 
nebo na tel. 732 500 118.  

FARNÍ VÝLET PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Milí rodičové, v srpnu plánujeme již 7. farní výlet pro 
děti a mládež z farnosti Přelouč a okolí, který se 
uskuteční ve dnech 4. – 11. srpna 2012 na faře ve Sloupu v 
Čechách.  Program: výlety po okolí, sportovní aktivity, 
modlitba, katecheze a především společenství! Cena:        
1.500,- 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).  

MISIE V PŘELOUČI 
Milí farníci! V tomto roce proběhnou v naší farnosti 

Dominikánské misie. Od 22. až do 29. července 
přivítáme misijní tým, který je tvořen především členy 
dominikánské rodiny, bratřími, sestrami i terciáři (laiky), 
ale i dalšími katolickými křesťany a třeba i někým z našich 
řad? ☺ 

Co jsou letní dominikánské misie? Jde o týdenní 
evangelizační akci, jejímž cílem je zprostředkovat 
obyvatelům místa setkání s Kristem prostřednictvím řady 
aktivit, od kulturních programů po osobní setkání. Misie 
probíhají každé léto už od roku 2000, od roku 2003 pod 
záštitou Kazatelského střediska České dominikánské 
provincie. Zaměřuje se převážně na menší města, kde se ve 
spolupráci s místní farností snaží obyvatelům 
zprostředkovat setkání s Kristem prostřednictvím řady 
aktivit. Součástí misie je připravený program, zahrnující 
přednášky, kulturní představení, otevřené kostely, 
programy pro děti, ale i pouliční představení a kázání. 
Základem evangelizace je ale vždy osobní setkání, proto je 
snaha osobně oslovit co nejširší spektrum obyvatel. 

V průběhu dalších měsíců vás budeme postupně 
seznamovat s organizací misií. První akce, kde se můžete 
setkat s členem misijního týmu je postní duchovní obnova. 
Prosíme vás o podporu v modlitbě za zdárnou přípravu a 
průběh misií.         Lucie Pavelková 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

JSI BEZMEZNÉ MILOSRDENSTVÍ 
 

Kéž k tobě přijdou a učí se od tebe   

být tiší a srdcem pokorní. 

Kéž žijí pro tebe: pro tebe a ne pro sebe. 
 

Hříšník ať tě slyší, zemdlený, zdrcený, 

co pod tíhou vin si netroufá 

pozvednout oči k nebesům: 

který se bije v prsa a přistupuje zpovzdálí.  
 

Ať setník tě slyší, co za hodna se nepokládá 

přijmout tě ve svém domě. 

Ať slyší Zacheus, významný muž mezi celníky, 

jenž čtyřnásobně nahradí, 

co neprávem vybral a hříšně si ponechal. 
 

Ať slyší tě ve městě ta hříšná žena,  

jež o to víc slz ti prolila u nohou, 

čím vzdálenější byla od tvých cest. 

Ať nevěstky tě slyší a celníci, 

co do tvého království předjedou 

i zákoníky a farizeje. 
 

Ať slyší tě všelice nemocní; 

ti, s kterými jsi stoloval,  

což za vinu ti kladli, kdo nehledali lékaře, 

zatímco ty jsi přišel volat k pokání, 

ne spravedlivé, ale hříšníky. 
 

Když se tihle k tobě obrátí, 

snadno se před tebou z nich stanou lidé tiší a 

pokorní, vždyť jsou si vědomi, jak žili neřestně 

a jak tvé milosrdenství je bezmezné. 
 

( Sv.Augustyn, De vera Virginale 36 ) 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  

Pastorační rada dne 29. února: 

• Započala duchovní obnova – prosíme o modlitbu 
• V postní době se budou konat křížové cesty v pátek 

přede mší svatou a v neděli po mši svaté. Kdo má 
zájem o vedení pobožnosti, ať se zapíše na 
připravený papír na stolku u novin. 

• Úklid kostela a fary – potřeba vyřešit úklid, aby 
mohlo uklízet více lidí - to znamená dohodnout 
vhodné dny. Proto svoláváme všechny, kdo by se 
chtěli zapojit do úklidu, na pátek 9. března. V 16:30 
se sejdeme a společně se domluvíme na dnech a 
časech vám nejvíce vyhovujících.Pokud nebudete 
v tomto termínu moc přijít a přesto byste rádi 
pomohli s úklidem, volejte 732 500 118.  

• Sobota 24. 3. proběhne postní duchovní obnova 
• Středa 28. 3. Ekumenická modlitba na faře v Přelouči 
• Úterý 8. 5. farní výlet, pouť do Polska 

Příští pastorační rada bude ve středu 28. března. 


