
BIBLICKÉ SLOVO NA KVĚTEN 

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi,  

a jak si přeji, aby se už vzňal!  
Lukáš 12,49; 

 

MÁJOVÁ! 
    Májové pobožnosti nám připomínají měsíc Panny Marie i 
časy minulé, kdy se lidé scházeli na Májovou a děti nosily 

kytičku a řekly básničku P. Marii. Dnešním dětem, mladým 

a i mnohým dospělákům to již nic neříká. Chybí správná 
Mariologie - teologická výchova, a nemají ani vzory 

v „dospělých věřících“ a ani chuť přijímat povrchní úctu. 

Jen se podívejme na sebe, jak jsme horlivý ke mši, adoraci, 

růženci, litanii,...? Je třeba se zamyslet nad sebou, nechat se  
zapálit a angažovat pro Boha, možná  prohloubit a zkrášlit 

modlitby a pobožnosti. A potřeba i ryzí „mariánské“ věřící, 

kteří jsou nejdříve plni úcty a laskavosti k sobě navzájem, 
k Bohu a Marii nevyjímaje!                      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 KVĚTEN 
1. 5. a 5. 6. 

úterý 
15:00 Mše svatá – domov důchodců 

8. 5. úterý 7:00 
U Penny 

Farní pouť do Wambierzyc 

14. 5. pondělí  Svátek sv. Matěje 

16. 5. středa 18:00  

Svátek sv. Jana Nepomuckého, 

kněze a mučedníka,  

hl. patrona Čech 

17. 5. čtvrtek 18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

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

31. 5. čtvrtek 8:00 Svátek Navštívení Panny Marie 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  

6., 13., 20. 5.  
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 5. 5. 

Neděle 27. 5.  

16:00 

11:00 
Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 5. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle  27. 5.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny  

v Řečanech  nad Labem  

Sobota 12. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 19. 5. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 

6. 5. ; 3. 6. 
11:00 Mše svatá 

 

POZVÁNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Milá mládeži a děti, srdečně vás zveme na společenství 

dětí a mládeže na faře. Proběhne v pátek 18. května. Od 

17:00 hodin příprava; 18:00 mše svatá rytmická a poté 
společná večeře a program na faře. Přijďte! 

JARNÍ ÚKLID FARY 

Milí farníci, v sobotu 19. května vás zveme na jarní 

úklid fary. Sejdeme se v 9:00 hodin a společně umyjeme 
okna, podlahy setřeme prach, vysmejčíme ze všech koutů 

pavučiny atd... Sebou si přineste vlastní hadry či jiné 

pomůcky na úklid, které rádi používáte.  

Zajištěn je společný oběd a občerstvení po celou dobu 
úklidu. Prosíme o vaši pomoc a ochotu. Předem děkujeme! 

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE 

V neděli 27. května se uskuteční sbírka na Potřeby 

diecéze. Srdečně děkujeme za vaše dary.  

NOC KOSTELŮ 2012 – PROSBA O SPOLUPRÁCI 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci při 

Noci kostelů. Je potřeba zabezpečit úklid kostela, pomoc 

při uvádění lidí do kostela, při podávání občerstvení, 
prohlídce kostela, s propagací atd. Kdo má zájem o 

spolupráci na Noci kostelů 2012, prosím přijďte ve středu 

16. května v 19:00 hodin na faru na informační 
schůzku, kde si rozdělíme úkoly a blíže se seznámíme 

s programem. Pokud někdo nemůže v tento termín přijít, 

přihlaste se u mě buď osobně nebo na telefonním čísle 
732 500 118.        Lucie Pavelková 

------------------------------------------------------------------ 

SELMICE-SV.VAVŘINEC VELIKONOČNÍ MŠE SVATÁ  
SOBOTA 26. 5. V 15:00 HODIN 



NOC KOSTELŮ 2012 
Noc kostelů se bude v České, Slovenské a Rakouské 

republice konat v pátek 1. června 2012. Letošní 4. ročník 

nese motto: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc 

ani temnota“. 1Sol 5,5 Naše farnost se již potřetí do této 

akce zapojí a to spolu s Českobratrskou církví 
evangelickou a Církví československou husitskou. 

Společně s nimi letošní ročník Noci kostelů zahájíme. 

SLOVO K MOTTU NOCI KOSTELŮ 

Vy všichni jste děti světla.  

Nám nevládne noc ani 

temnota. 1 Sol 5,5; 

Mám rád noc. Když 

všechno utichne a temnotu 

kolem mě jen tu a tam naruší 

světlo okolních lamp, anebo když v přírodě kontury 

stromů ozařuje pouze světlo hvězd. Mám rád noc. I proto, 

že po uspěchaném dni se často právě pozdě večer mohu 

chvíli soustředit i sám pro sebe. Mám rád noc. Svým 

kouzlem a určitou tajemností dává prostor pro myšlenky, 

pro ztišení, pro zklidnění těla i duše. Ano, mám rád noc… 

A přesto…  

Posláním člověka na zemi není být sám pro sebe. To 

bychom neměli ani my na co a na koho navázat, protože 

by nám naši předkové nezanechali žádný vynález, žádnou 

myšlenku, žádnou zkušenost. Naším posláním je ten 

časově i prostorově omezený čas dobře využít k tomu, aby 

se na této zemi žilo snáz a lépe především jiným. Dát svůj 

život neznamená pouze nechat se umučit, skočit do ohně, 

hodit se pod jedoucí auto, abychom zachránili ohroženého 

jednotlivce. Celé lidstvo je totiž permanentně v ohrožení. 

Nejen obecně, abstraktně jako pojem. Ale především 

konkrétně – ta část lidstva, která žije kolem nás i v nás. Je 

v ohrožení idejí a myšlenek, které zabíjejí to, co odlišuje 

člověka od ostatního tvorstva: schopnost obětovat se, dělat 

něco pro jiné, aniž bychom čekali za to odměnu a 

pochopení. Dělat to jen tak, protože je to tak dobré a 

správné. Žít a být pro druhé.  

A to jde především přes den. Kdy můžeme v plné síle 

a za světla vydávat o tomto poslání člověka osobní 

svědectví. V hodinách, kdy se otevírají brány škol, úřadů, 

firem a kanceláří, kdy vyjíždějí v hustější frekvenci auta, 

autobusy, tramvaje i vlaky, kdy se potkávají lidé a 

vzájemně se ovlivňují svými rozhovory, názory i 

životními postoji.  

Mám rád noc. Když všechno utichne a já nerušen 

hlukem dne můžu nechat hlavou plynout myšlenky o tom, 

jak vlastně chci žít a proč. Pak ale je dobré si jít 

odpočinout. Abych mohl ráno po probuzení všechna ta 

dobrá předsevzetí, všechny ty ideály začít uskutečňovat. 

Protože nejsme děti noci. Nejsme děti tmy, nepatříme 

temnotám. Všichni jsme děti světla. A o těch, co tvrdí, že 

jsou zrozeni z Boha, by to mělo platit dvojnásob.  

  Autorem slova k mottu Noci kostelů 2012 je ICLic. Miloš 

Szabo, koordinátor Noci kostelů v  pražské arcidiecézi.  

CHARITA - DEN PRO RODINU 13. 5. 2012 
Zveme rodiny na nedělní odpoledne plné her a soutěží 

v neděli 13. 5. 2012 na Masarykově náměstí. Tento den 
slavíme Den matek. Akce se koná pod záštitou krajského 

radního Ing. Pavla Šotoly. Program:  

13.30 Vyhlášení výsledků a předání ocenění výtvarné 
a rukodělné soutěže žáků „Život ve stáří, aneb také jednou 

zestárneme“. 

14.00 hry a soutěže pro celé rodiny 
14.30 malování na asfalt na téma Moje babička, můj 

dědeček, 15.00 vyhlášení výsledků a ocenění 

Akci spolupořádají: Jakub klub, RC Kubíček, Orel 

Přelouč, RC Sluníčko, DDM, Junák Přelouč, Český 
rybářský svaz Přelouč a pracovnice OSPOD Přelouč.  

Srdečně zveme celé rodiny! 

Noc kostelů 1. 6. 2012 v Přelouči 
Kostel sv. Jakuba staršího  

Program: 

17:00 Zahajovací koncert dechové hudby 

HARMONIE 1872 KOLÍN 

17:50 Slavnostní zvonění  
rozezvučením všech zvonů na věži kostela 

18:00 přivítání a ekumenická modlitba 

v kostele sv. Jakuba 

18:15 – 20:00  

Putování po Přeloučských chrámech  

Po slavnostním zahájení se společně vydáme na putování po 
Přeloučských chrámech. Začneme v  kostele sv. Jakuba 

Římskokatolické církve, poté navštívíme kostel Českobratrské 

církve evangelické a dále sbor Církve československé Husitské. 

18:15 – 20:00  

Program pro rodiny s dětmi a mládeží 

Srdečně zveme rodiny na program přichystaný speciálně pro ně. 
Čeká vás dobrodružné putování po kostele  

a výroba malých dárků. Přijďte! 

V době těchto programů 18:15 - 20:00 hodin 
je možno osobní prohlídka zvonů ve věži a varhan 

20:30 koncert chrámového sboru  

AD LIBITUM 

21:30 prohlídka kostela, varhan, zvonů 

22:00 mše svatá pouze při svíčkách 

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 ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  

Pastorační rada dne 2. května 2012: 

 Poděkování za uskutečněné akce;  

 Biblické dílo 27. 10. ; program i pro děti a mládež 

 Postní kasičky – přinést zpět do sakristie v kostele 

a předat panu faráři nebo kostelnici. 

 Farní pouť – Polsko odjezd v 7:00 od Penny 

 Další body pastor. rady viz farní list 

Příští pastorační rada bude ve středu 30. 5. 2012 


