
BIBLICKÉ SLOVO NA ČERVEN 

A kdybych rozdal všecko, co 

mám, ano kdybych vydal sám 

sebe k upálení, ale lásku bych 

neměl, nic mi to neprospěje.  
1 Kor 13,3; 

 

MÍT SRDCE PLNÉ LÁSKY 

      Milí farníci, poslední měsíc školního roku je zde, 
budeme ve vzdělání „o rok starší“. Člověk roste v těch 

oblastech, kde se vzdělává, získává zkušenosti a poznání. 

Pomáhají nám sice i naše krize, posunout se dále, poučit se. 
Měsíc, kdy slavíme Boží Tělo, Slavnost Srdce Ježíšova a 

Mariina, Svaté Trojice a mučedníků Petra a Pavla nám 

připomíná „žít více křesťansky“ a neustále se nechat 
naplňovat Láskou Boží. Pán Ježíš u Jana 15,5 říká jasně: 
„Beze mne nemůžete činit nic.“  

Požehnaný červen a dobré známky přeje 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 ČERVEN 

3. 6. neděle 9:30 Slavnost Nejsvětější Trojice 

5. 6. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

7. 6. čtvrtek 18:00 Slavnost Těla a Krve Páně 

15. 6. pátek 18:00  
Slavnost  

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

24. 6. neděle 9:30 
Slavnost  

Narození sv. Jana Křtitele 

29. 6. pátek 18:00 Slavnost Petra a Pavla 

29. 6. pátek 17:00 Závěr školního roku pro rodiny 

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  

3., 10., 17., 24.6.  
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 2.6 

Pátek 29. 6.  

16:00 

18:30 

Mše svatá 

Pouť k sv. Petrovi a Pavlovi 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 17. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 10.6. 11:00 Božítělová pouť 

kostel sv. Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 24. 6.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny  

v Řečanech  nad Labem  

Sobota 9. 6. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 23. 6. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 6. 

17. 7.   

11:00 

11:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

 

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

dětí a mládeže na faře. Proběhne v pátek 15. června Od 

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

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

zveme v pátek 29. června na oslavu závěru školního roku. 

Začneme v 17:00 hodin v kostele sv. Jakuba slavnostní 

mší svatou. 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 1. července 2012 v ambitech 

u kostela Navštívení Panny Marie na Svatém Poli. 

K soukromé modlitbě a ke svátosti smíření bude otevřen 

kostel od 8:30, v 9:25 se společně pomodlíme Růženec. 
Mše svatá bude sloužena v 10:00 hodin s doprovodem 

chrámového sboru Ad Libitum, kde hlavním celebrantem 

je P. Pavel Mayer, OP, dominikánský kněz a spirituál 

misie. Na závěr mše svaté zazpíváme Litanie k Panně 

Marii. Po mši bude možnost k zakoupení náboženské 

literatury a upomínkových předmětů Karmelitánského 

nakladatelství. Na shledanou se těší P. Lubomír Pilka 
------------------------------------------------------------------ 

SELMICE-SV.VAVŘINEC VELIKONOČNÍ MŠE SVATÁ  
SOBOTA 30. 6. V 15:00 HODIN 



PŘELOUČSKÉ SVATOJAKUBSKÉ DNY  

- DOMINIKÁNSKÉ MISIE - 
Jak jsme již mohli číst v předchozích farních 

listech, Římskokatolická farnost Přelouč spolu s 

Kazatelským střediskem České dominikánské 

provincie připravuje při příležitosti letošního svátku 

sv. Jakuba od 22. do 29. 7. 2012 městskou 

misii. Ve městě bude působit misijní tým, 

jehož cílem je oslovit obyvatele města a 

představit jim křesťanskou víru a život 

církve. Misie jsou zaměřeny především na 

lidi, kteří stojí vně katolické církve. Mají 

být příležitostí k osobnímu rozhovoru o 

víře, křesťanství nebo o otázkách 

dotýkajících se smyslu a cíle života. 

Členové misijního týmu chtějí pozvat 

obyvatele města na připravený program a 

nabídnout jim rozhovor. Součástí misie bude bohatý 

kulturní a vzdělávací program - mj. divadelní 

představení (v kulturním domě, kostelích i na ulici), 

koncerty i zajímavé přednášky. Zvláštní program 

bude připraven pro děti. V rámci misie se uskuteční 

také Dny otevřených dveří místních kostelů, během 

nichž se budou moci návštěvníci seznámit s historií i 

významem farního kostela sv. Jakuba a hřbitovního 

kostela Navštívení Panny Marie. 

 Průběh misie zajišťuje tým misionářů, složený z 

dobrovolníků z celé země, řeholníků i laiků. Rádi 

bychom povzbudili i vás farníky pro pomoc při 

této akci. Bude potřeba zajistit pomoc při 

propagaci a roznášení letáků, hlídání otevřených 

kostelů, služba u kulturních a hudebních pořadů 

(uvádění lidí do kostela, hlídání u vstupu), službu 

při Adoraci, občerstvení pro misionáře atd. Po 

domluvě s misijním týmem jistě bude možnost se 

zapojit i do přímé evangelizace ve městě např. 

v informačním stánku nebo vaše osobní pozvání 

známých na určitý bod programu, který je právě 

pro ně zajímavý. Pokud máte zájem nabídnout 

pomoc při misiích, kontaktujte buď pana faráře P. 

Lubomíra Pilku nebo pastorační asistentku Lucii 

Pavelkovou. Jistě se vhodná služba pro vás najde. 

Nezapomeňme se také modlit za požehnání pro 

všechny, kdo se misií účastní, jak misionářům, tak i 

obyvatelům našeho města Přelouč.  

Lucie Pavelková 

PŘÍBĚH NA ČERVEN - VOLBA 
Jeden člověk se neustále cítil zavalený životními 

problémy a postěžoval si na ně slavnému duchovnímu 

mistrovi. „Už to nevydržím! Takový život se nedá 

snést!“ Mistr vzal hrst popela a vhodil ho do sklenice 

s vodou, která stála na stole.  

„To je tvoje trápení,“ řekl a ukázal na 

sklenici. Všechna voda uvnitř se popelem 

zakalila a byla špinavá. Mistr sklenici vylil. 

Potom znovu nabral hrst popela, ukázal ji muži a 

vyhodil ji z okna do moře. Popel se v mžiku 

rozptýlil a moře bylo stejné jako dřív. 

„Vidíš?“ řekl mistr. „Každý den se musíš sám 

rozhodnout, jestli budeš sklenicí vody nebo 

mořem.“ 

Je příliš mnoho malých srdcí, příliš mnoho 

váhavých duší, příliš mnoho uzavřených myslí a 

pokleslých ramen. Jedním z nejzávažnějších 

nedostatků naší doby je nedostatek odvahy. Ne 

hloupého fanfarónství, bezduché opovážlivosti, ale 

skutečné odvahy, která si před každým problémem 

klidně řekne: „Nějaké řešení tu musí být a já ho 

najdu!“       (Bruno Ferraro, Živá voda pro duši. Portál 2001) 

OHLÉDNUTÍ 

NOC KOSTELŮ 2012 
Noc kostelů se u nás 

v Přelouči konala již potřetí a 

to v pátek 1. června. Program 

byl bohatý a příprava na něj 

také . Letošní 4. ročník nesl motto: „Vy všichni jste 

děti světla. Nám nevládne noc ani temnota“. (1Sol 

5,5) Naše farnost se již potřetí do této akce zapojila a 

to spolu s Českobratrskou církví evangelickou a 

Církví československou husitskou. Na přípravě se 

podílelo cca 20 lidí, kdy zvláštní poděkování bych 

chtěla věnovat našim dětem a mládeži, která 

připravila většinu technického zázemí pro koncerty, 

program pro rodiny, svíčky na mši svatou, stoly atd. 

Dále chci také poděkovat všem ženám a mužům, kteří 

sloužili u občerstvení, zvonů, varhan, či putování po 

přeloučských chrámech, i oni vykonali mnoho práce. 

Zaznamenali jsme cca 400 návštěvnických vstupů. Za 

všechnu pomoc děkuji a ať vám náš Pán žehná. 

L.P. a spol. 

NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ 

Ve čtvrtek 5. července 2012 vás srdečně zveme 

na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje do kostela sv. 

Jakuba v Přelouči, která započne mší svatou v 9:30 

hodin. Sloužit ji bude novokněz P. Damian 

Kristian Vrchovský, O.Praem. Na závěr udělí své 
novokněžské požehnání. 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY  
Pastorační rada dne 30. května 2012: 

 Poděkování za uskutečněné akce;  

 Závěr školního roku 29. 6. v 17:00 hod. mše 

svatá; poté společenství, hry a opékání na faře. 

 Postní kasičky – přinést zpět do sakristie v 

kostele a předat panu faráři nebo kostelnici. 

 Mariánská pouť 1. 7. v 10:00 hod mše svatá  

Příští pastorační rada bude ve středu 27. 6. 2012 


