
Biblické slovo na březen 

Kdo dává chudému,  

nebude mít nedostatek, 

ale kdo děla, že nevidí,  

sklidí hojnost kleteb. 

Přísloví 28,27 

Ježíš solidární s námi 

     Milí farníci, solidarita je téma přípravy v březnu na 

Eucharistický kongres. Solidarita je společenská 

soudržnost mezi rovnými, ochota ke vzájemné pomoci 

a podpoře nějaké skupiny, s kterými také soucítí. 

V Polsku hnutí Solidarita pomohlo ke svržení totality; 

mnoho lidí soucítí s oběťmi terorizmu, nebo násilí, 

hladu, neštěstí. Před několika lety na konci semináře 

obnovy v Duchu svatém jsme se před modlitbami za 

vylití ducha tři dny postili o chlebě a vodě. Všichni 

jsme to zvládli, protože jsme se vzájemně modlili a 

podporovali. Ježíš je solidární s námi: přijímá naše 

lidství a utrpení života, přijímá křest, postí se, soucítí 

s lidmi, uzdravuje, osvobozuje, sytí je a nakonec na 

kříži pro naši spásu umírá. Na křížové cestě máme 

přátele! Nezapomeň i na tuto modlitbu!  

Váš P. Lubomír Pilka 

 
 

 

 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

FARNÍ LIST 
vydává Římskokatolická farnost Přelouč 

Svazek 17, číslo 03                               www.farnost-prelouc.estranky.cz                                       BŘEZEN  2015 

KALENDÁRIUM NA BŘEZEN  

3. 3. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců  

6. 3. pátek 19:00 Biblická hodina – 2. Samuelova 

14. 3. sobota 

13:00

– 

18:00 

Postní duchovní obnova 

19. 3. čtvrtek 8:00 Slavnost sv. Josefa 

20. 3. pátek 19:00 Biblická hodina – 1. Královská 

22. 3. neděle  Sbírka na plošné pojištění 

25. 3. středa 18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

BOHOSLUŽBY NA BŘEZEN  

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (sobotní mše svatá v 18:00 hodin.) 

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle 

1.,8.,15.,22.,29.3.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 7. 3. 

.Neděle 29. 3. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 3. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Mše svatá není!  Mše svatá není! 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Mše svatá až o Velikonocích 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 21. 3. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 1. 3. 

Neděle 5. 4. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Mše svatá až o Velikonocích 

Postní duchovní obnova 

Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu, která se 

uskuteční v sobotu 14. března 2015 v Přelouči na faře na 

téma „Eucharistie, chléb pro život“. Povede ji P. Mgr. 

Ing, Vladimír Slámečka PhD., rektor duchovní správy 

na ČVUT. Začátek je v 13:00 hodin přivítáním a 

modlitbou, následují 2 přednášky, adorace, čas pro 

duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Závěr je v 18:00 

hodin společnou mší svatou. Podrobný program bude 

možno shlédnout na nástěnce v kostele. 

Sbírka na Plošné pojištění 

V neděli 22. března proběhne sbírka na Plošné pojištění I. 

Její výtěžek je určen na pojištění všech církevních budov 

(kostelů, far atd.). Za vaše dary a také modlitby děkujeme. 

Předvelikonoční sv. smíření 

Neděle 15. 3. Hošťalovice Hned po mši svaté  

Choltice 15:00 -16:00 

Neděle 29. 3 Zdechovice- po /11:00/mši 

Turkovice 14.00 – 15.15 v kostele 

Lipoltice 15.30 – 17.00 v kostele 

Přelouč  17.35 – 19.00 sv. Jakub 
 

 



Národní Eucharistický kongres 

Březen- Eucharistie a solidarita 

Citace k tématu z NZ 
Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s 

prázdnou. (L 1,53) Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: 

„Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, 

rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak 

přijď a následuj mne!“ (Mk 10,21) Jen žádali, 

abychom pamatovali na jejich chudé, a pravě o 

to jsem vždy horlivě usiloval. (Gal 2,10) Co je 

platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, 

ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra 

spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez 

šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by 

jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a 

nemate hlad“, ale nedali byste jim, co potřebuji 

pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li 

spojena se skutky, je sama o sobě mrtva. (Jak 2,14–17) 

Katechismus katolické církve 
Zásada solidarity, označována také jménem 

„přátelství“ nebo „sociální láska“, je přímým požadavkem 

lidského a křesťanského bratrství: „Dnes je velmi 

rozšířený omyl zapomínat na zákon lidské solidarity a 

lásky, předepsány a uloženy jak původním společenstvím a 

rovnosti rozumové přirozenosti vlastni všem lidem, ať 

patři ke kterémukoliv národu, tak obětí, kterou přinesl 

Ježíš Kristus na oltáři kříže nebeskému Otci za hříšné 

lidstvo.“ Solidarita se projevuje především v rozdělení 

majetku a odměně za práci. Předpokládá také úsilí o 

spravedlivější společensky řad, v němž by mohla být 

napětí lépe překonávána a rozpory snadněji řešeny 

vzájemnou dohodou. Sociálně-hospodářské problémy lze 

rozřešit jen za pomoci všech forem solidarity: vzájemné 

solidarity mezi chudými, solidarity mezi bohatými a 

chudými, mezi dělníky, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

v podniku, solidarity mezi národy a mezi lidmi. 

Mezinárodní solidarita je požadavek mravního řadu. Na ní 

závisí částečně světový mír. Ctnost solidarity přesahuje 

oblast hmotných statků. Tím, že církev šířila duchovni 

dobra viry, podporovala navíc rozvoj hmotného blahobytu, 

kterému často otevírala nové cesty. Tak se během staleté 

naplňovala slova Pana: „Nejprve tedy hledejte Boží 

království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude 

přidáno“ (Mt 6,33). (čl. 1939–1942) 

Eucharistie a solidarita 
Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti ve 

vztahu k lidské nouzi, a to duchovni i fyzické. Ve 

společenství církve neusilujeme o rovnostářství, nýbrž o 

aktivní zodpovědnost za sebe navzájem. Jsme Bohem 

obdarováni různými dary, jež jsou nám dány ke službě. 

Láska k bližním vyjádřena konkrétními skutky je 

„lakmusovým papírkem“ pravdivosti naši lásky k Bohu. 

Lhostejnost a individualismus je rakovinou hříchu naši 

doby… Žijeme v bohaté společnosti, a máme-li mluvit o 

pravdivosti naši víry, musíme velmi bolestně vnímat 

chudobu tohoto světa. Účast na eucharistii nás nutí konat 

„ad iustitiam et bonum commune“ (pro spravedlnost a 

společné dobro). Posílení eucharistickým pokrmem 

následujeme (přiklad) našeho Pana Ježíše Krista, který 

prokazuje lásku až do krajnosti (srov. J 13,1). Před Bohem 

jsme všichni ubožáci. V Eucharistii přijímáme Ježíše 

Krista, který „byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, 

abyste vy jeho chudobou zbohatli“ (2 K 8,9). 

Pozvání na křížovou cestu 

V pátky v 17:30 vás srdečně zveme na křížové cesty 

do kostela sv. Jakuba. Dále můžete přijít i v neděli 1. 3., a 

15. 3. v 17:00 hod, 8. 3. a 22.3 po nedělní mši svaté. Na 

Květnou neděli 29. 3. v 15:00 hodin proběhne 

křížová cesta na Svatém Poli. Pastorační rada 

Diecézní setkání mládeže 

Téma: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 

budou vidět Boha.“ (Mt 5,8)Letošní oslava 

Světového dne mládeže se uskuteční 

v sobotu 28. března 2015 v Hradci Králové. 

Začátek programu bude v 9:00 hod. ve 

Filharmonii (Eliščino nábřeží). Pak 

katecheze Mons. T. Holuba, slavnostní 

pověření nových vikariátních zástupců, svědectví a 

informace ze světa mládeže. To vše doprovodí diecézní 

kapela VeKa. Po poledni je na Bigy a v Novém 

Adalbertinu nachystána nabídka tematických skupin se 

zajímavými hosty, workshopů a sportovního vyžití. Bude 

příležitost k svátosti smíření a adoraci, která bude 

zakončena eucharistickým průvodem po Velkém náměstí. 

Setkání vyvrcholí v 15:00 hod. mší svatou v katedrále 

Svatého Ducha, kde hlavním celebrantem bude náš biskup 

Mons. Jan Vokál. Zveme všechny mladé od 14 let! 

Farní pouť 8. května 2015 

Milí farníci, srdečně vás zveme na farní pouť, která 

se koná 8. května 2015. Společně navštívíme Rokole-mše 

svatá; Slavoňov–prohlídka dřevěného kostelíka, Nové 

Město nad Metují-oběd+zámecká zahrada, Peklo-rozchod-

dle počasí; Odjezd autobusem od Penny je v 7:00 

hodin a návrat přibližně v 20:00 hodin. Cena na osobu 

činí dospělí 200,- a dítě a mládež do 18 let 150Kč. ,-/ 

cca!/  Kolik budou stát prohlídka a oběd sdělíme, jak 

zjistíme. Hlaste se u p. Jana Pultra728 036 463 a sl. 

Pavly Jadrné 602 649 276, osobně nebo na tel. 

Modlitba za NEK 2015 

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že 

s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, 

věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na 

oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto 

smlouvu slavit, milovat a zachovávat. 

Požehnej, ať náš Národní eucharistický 

kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, 

naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby 

společenství Církve neslo světu radostnou 

zvěst. 

Na přímluvu Matky Boží ať s novou a 

hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého 

jediného Syna, který s Tebou v Duchu 

Svatém věčně žije a kraluje. Amen. 

Otče náš.  Zdrávas Maria. 


