
BIBLICKÉ SLOVO NA DUBEN 
Ježíš řekl: 

 „ Moje ovce slyší můj hlas, já 
je znám, jdou za mnou a já 
jim dávám věčný život“.  

Jan 10, 27-28; 

ZEMŘEL A ŽIJE STÁLE! 
Bohem milovaní věřící. Prožíváme s církví tajemství 

Umučení a Vzkříšení Krista. Ježíš jde do Jeruzaléma, 
slaví velikonoční večeři a vydává se nám, je zatčen, 
zapřen, tupen, odsouzen a umučen. S modlitbou žalmu 
22 k Otci na kříži umírá. Ale byl vzkříšen,  žije ☺, a 
nabízí lidem novou kvalitu života, proniknutého jeho 
mocí, v utrpení i v radosti. Nabízí mi každodenní pomoc. 
Nebuď netečný k jeho lásce. Přeji Vám Požehnané a 
radostné velikonoce 2012.                  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 DUBEN 
3. 4. a 1. 5. 

úterý 
15:00 Mše svatá – domov důchodců 

19. 4. čtvrtek 8:00 
Výroční den zvolení papeže 
Benedikta XVI. 

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

23. 4. pondělí 18:00  
Svátek sv. Vojtěcha,  
biskupa a mučedníka 

25. 4. středa 18:00 Svátek sv. Marka, evangelisty 

28. 4. sobota 10:00 
Libice nad Cidlinou – pouť za 
duchovní povolání 

8. 5. úterý 7:00 
U Penny 

Farní pouť do Wambierzyc 

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  
1.,8.,15. a 22. 4.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Pondělí  9. 4. 
Neděle 29. 4.  

9:30 
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 4. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 4. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  29. 4.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota 14. 4. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 21. 4. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 
1. 4.; 6. 5. 

11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 
Na 4. neděli velikonoční dne 29. dubna, 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. 

POZVÁNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Milá mládeži, srdečně vás zveme na společenství dětí a 

mládeže na faře. Proběhne v pátek 20. dubna. Od 17:00 
hodin příprava; 18:00 mše svatá rytmická a poté společná 
večeře na faře a setkání s přáteli. Přijďte se potěšit ve 
Velikonoční době se Vzkříšeným Pánem a s přáteli! 

SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ 
Tak jako předchozích 14 let chceme poslední sobotu v 

měsíci dubnu zahájit letošní celoroční novénu za nová 
duchovní povolání v rodišti sv. Vojtěcha a Radima. Hlavní 
pouť naší diecéze ke sv. Vojtěchu bude v sobotu 28. 
dubna 2012 v 10.00 hod. v katolickém kostele v Libici 
nad Cidlinou. Po mši sv. půjdeme modlitební cestou na 
slavníkovské hradiště, kde bude pouť zakončena 
modlitbami za nová duchovní povolání. Další měsíce vždy 
poslední sobotu v měsíci bude letošní novéna pokračovat. 

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. 

------------------------------------------------------------------ 
SELMICE-SV.VAVŘINEC VELIKONOČNÍ MŠE SVATÁ  

SOBOTA 28. 4. V 15:00 HODIN 



EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 
Ve středu 28. března proběhlo na naší faře ekumenické 

setkání, s tématem: Dopomáhejme ke  spravedlnosti. 
Program pro letošní světový den modliteb 3. 3. tentokrát 
připravili ženy z Malajsie a my jsme si společně 
připomněli tuto zemi jihovýchodní Asie s jejími problémy 
a sjednotili se v modlitbě. Po přivítání pozdravem Selamat 
Datang - Vítej v Pokoji 
- čtení textů z Bible a 
modliteb přednesla 
kázání paní farářka 
Církve Husitské Tereza 
Koselová – Šmejdová, 
přítomná byla i Církev 
Českobratrská 
Evangelická 
v zastoupení pí. farářky 
Hany Schusterové a za 
Adventisty již tradičně bratr Josef Herodes. Po modlitbě a 
požehnání nastala srdečná debata a občerstvení a pak byl 
v 19:00 nařízen závěr, neboť hned následovala Pastorační 
rada.                  Lubomír Pilka 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

OD TOHO, KDO TĚ MÁ RÁD 
Jedna mladá žena dostala tucet růží s lístkem: „Od 

toho, kdo tě má rád“. Ale podpis chyběl. Vdaná nebyla a 
tak začala přemýšlet o mužích, které kdy poznala. Nebo to 
byli její rodiče? Že by někdo z práce? V duchu se jí 
vynořil celý seznam lidí. Nakonec se rozhodla zavolat 
kamarádce, aby jí tu záhadu pomohla rozluštit. Ale po 
jedné kamarádčině větě jí svitlo: „To tys mi poslala ty 
růže?“ „Ano“. „Proč?“ „Protože když jsme se viděli 
naposled, měla jsi špatnou náladu. Chtěla jsem, aby sis 
připomněla všechny lidi, co tě mají rádi“. 
Z knihy: „Paprsek slunce pro duši“, Bruno Ferrero,Portál 2009. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

FARNÍ VÝLET PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
NEBÝT SOLNÝM SLOUPEM ANEB BÝT SLOUPEM PRO DRUHÉ 

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. Cena: 1.500,- Kč (zahrnuto ubytování, strava a 
doprava tam i zpět, výlety po okolí). Čeká nás super 
společenství! Pojeďte ☺ Přihlášku je možno získat na faře 
nebo v kostele na novinovém stolku.  

Vyplněnou přihlášku dejte Lucii Pavelkové do 30. 
června 2012 (pro informace volejte 732 500 118). 

FOND SOLIDARITY – ODVODY ZA ROK 2011 
Naše farnosti odvedou do fondu solidarity ze sbírek za rok 
2011 tyto částky: Přelouč – 13 425,- Kč; Lipoltice  – 856,- 
Kč; Turkovice – 962,- Kč; Choltice – 178,- Kč; 
Kladruby n. Labem  – 294,- Kč;Zdechovice – 3 443,- Kč. 

 

CHARITA PŘELOUČ A EVROPSKÝ ROK AKTIVNÍHO 
STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY 

Výstava pod názvem Aktivní stárnutí s Charitou bude 
zahájená vernisáží ve středu 11. 4. 2012 ve 14.30 v Galerii 
a vinotéce u Kotýnků a potrvá do 14. 5. 2012. Záštitu nad 
výstavou převzal krajský radní za sociální péči Mgr. Jiří 
Brýdl.       Srdečně Vás zveme! Vstup volný. 

Na podzim plánujeme výstavu výrobků seniorů v 
Divišově vile. Teď hledáme aktivní seniory, kteří něco 
tvoří a vyrábí, aby se nám ozvali a na výstavě prezentovali 
svoje díla. Zatím máme zajištěné obrázky, keramiku, 
malované hedvábí, origami, paličkování, vyšívané obrazy. 
Zájemci mě mohou kontaktovat na tel. 731 402 371 a 
domluvíme se na zapůjčení vašich výrobků na výstavu. 

Zdenka Kumstýřová 

NOVINKY Z KLUBU AKTIVNÍ SENIOR 
Klub Aktivní senior měl v březnu dvě setkání. První 

schůzka měla název Kniha na mém nočním stolku. 
Členové klubu se navzájem seznámili s knihami, které 
přečetli a doporučují k přečtení. Druhým setkáním členové 
přivítali jaro.V předvečer prvního jarního dne - 20.3. se 
vypravili vlakem do Svítkova a odtud po pravém břehu 
řeky Labe k pardubickému zámku. Tam navštívili jeho 
expozice a vrátili se do Přelouče. Další setkání je 
plánováno na úterý 3. 4. 2012 od 9. hodin v Jakub klubu 
Programem setkání jsou Velikonoce – zvyky a tradice. 
Jste srdečně zváni na příjemné po sezení a společné 
povídání. Taky naplánujeme další společný výlet.  

V pondělí 2. 4. 2012 bude od 17.00 v Jakub klubu 
Velikonoční floristika . Kurzovné 50 Kč, materiál je 
v ceně.        Hanka Kubátová 

MISIJNÍ OKÉNKO 
      V měsíci dubnu nás navštíví misionáři. V neděli 22. 
dubna přijede do Přelouče dominikánský kněz P. Pavel 
Maria Mayer, OP a dominikánský terciář Martin 
Rosenbaum. Osobně setkat se s nimi můžete při mši svaté 
v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Po mši svaté 
proběhne na faře s hosty beseda o Dominikánských 
Misiích, které budou probíhat u nás v Přelouči ve dnech 
22. – 29. 7. 2012.                                      Lucie Pavelková 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  
Pastorační rada dne 28. března 2012: 

• Poděkování za uskutečněné akce; za pomoc při jejich 
přípravě. 

• Úklid kostela a fary – v pátek 9. 3. proběhla info 
schůzka ohledně úklidu. Přišlo 5 zájemců o úklid 
společných prostorů v kostele a na faře. Rádi 
bychom, aby se přihlásilo více farníků nových i 
mladších. Dohodly se přibližné dny úklidu: čtvrtek 
ráno po mši svaté; sobota 8:00 hod; jeden den 
v týdnu odpoledne (asi čtvrtek). Úklid bude probíhat 
jednou týdně, zájemci se mohou zapsat na určitý 
termín a hodinu. Zápisový arch je v sakristii 
v kostele. Na úklid je potřeba vytvořit 2 – 4 člennou 
skupinu, která vše zvládne za cca 1 hodinu. Pro více 
informací volejte 732 500 118 nebo osobně u 
Jindřišky Bezdičkové (kostelnice). 

• Sobota 21. 4. Svatovojtěšská pouť – kolová. 
• Neděle 22. 4. návštěva dominikánského kněze 

k Misiím (na mši svaté + beseda na faře) 

Příští pastorační rada bude ve středu 2. května. 


