
Biblické slovo na 

únor 

 
Chválili Boha a byli 

všemu lidu milí. 

A Pán denně přidával k 

jejich společenství ty, 

které povolával ke 

spáse. 

Sk 2,47; 

 

Rodina & Církev 

     Milí farníci, od narození patříme do rodiny, a od 

křtu patříme ke Kristu navěky. Tedy k společenství 

pokrevnímu, a k společenství sv. ↑ Trojice a ← církve 

→. Zodpovědnost za jednotu k Bohu i k lidem nechává 

Pán Ježíš v našich rukách, ale dává nám i Sv. Ducha. 

Setkání Ježíše a Samařské ženy způsobilo radost i další 

setkání Ježíše s lidmi z jejího okolí. I my se scházíme, 

doma u stolu, a s Ježíšem u stolu Slova a Těla-Krve. 

Scházíme se a máme se rádi?  Pán Ježíš prosil za 

jednotu a lásku, i my prosme a budujme ji.  

Požehnaný únor přeje Váš P. Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA ÚNOR  

2. 2. pondělí 18:00 Svátek Uvedení Páně do chrámu 

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

13. 2. pátek 19:00 Biblická hodina – kniha Růt 

14. 2. sobota 13–17 Farní masopust 

14. 2. sobota 18:00 Svátost Pomazání nemocných 

18. 2. středa 18:00 Popeleční středa 

22. 2. neděle  Sbírka na Svatopetrský haléř 

27. 2. pátek 19:00 Biblická hodina 

BOHOSLUŽBY NA ÚNOR  

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.,22.2.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 7. 2. 

.Neděle 22. 2. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 2. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 2. 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. 2. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 1. 2. 

Neděle 1. 3. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Mše svatá až o Velikonocích 

Masopustní společenství 

V sobotu 14. února vás všechny srdečně zveme na 

Masopust na faře. Sejdeme se v 13:00 na faře, kde nás čeká 

pohoštění, hudba, promítání… Přibližný závěr je v 17:00 

hodin. Příspěvek na občerstvení je 50,- Kč.  Těšíme se, 

přijďte!  Pastorační rada 

Pomazání nemocných 

V sobotu 14. února 2015 při večerní mši proběhne 

pomazání nemocných u příležitosti světového dne 

nemocných 11. 2. Panny Marie Lurdské. 

Poděkování nejen za Ekumenu 

Milí farníci, děkuji vám, že usilujete o jednotu v našich 

farních společenstvích, v našich svěřených farnostech: 

Přelouč, Lipoltice Turkovice, Zdechovice, Kladruby nad 

Labem, Choltice. 
Děkuji za pomoc při opravách kostelů, úklidu, výzdobě, 

připravování bohoslužeb, službě při nich, za aktivity při 

kterých pomáháte, nebo je financujete. Děkuji za společné 

Ekumenické setkání na modlitbách křesťanů v lednu, za 

účast, pohoštění a modlitbu.  

Ex unitate vires - V jednotě je síla!  

P. Lubomír Pilka 

 



Národní Eucharistický kongres 

Únor- Eucharistie a společenství 

Uvedení do tématu 

Na společenství vycházející z eucharistie lze 

nahlížet ze dvou úhlů. Na prvním místě jde o 

společenství s Bohem, který sám je společenstvím v 

Trojici, na druhém místě se jedna o společenství mezi 

věřícími, jež ze společenství s Bohem vychází. 

Příznačné je také označení 

eucharistie jako 

„communio“. Eucharistie je 

slavena ve společenství a 

zároveň společenství utváří. 

II. vatikánský koncil 

připomíná, že církev stále 

žije a roste z eucharistie. 

Shrnutí tématu 

O ustanovení eucharistie 

podávají zprávu 

novozákonní texty, které 

ukazují Krista s jeho 

učedníky při poslední večeři. 

Kristus tedy není sám, ale 

obklopen apoštoly, jim dává 

jíst své Tělo a pít svou Krev, 

aby s ním měli společenství. 

Podobně prvotní církev 

nepovažuje eucharistii za 

individualistickou záležitost. 

Starozákonní předobrazy 

vycházejí z Božího působení 

ve společenství vyvoleného 

lidu. Ať už se jedná o 

velikonoční oběť nebo Boží 

divy, jež konal na svém lidu. 

Eucharistie je neoddělitelně 

spojena se společenstvím. Upevňuje společenství s 

Bohem, je slavena ve společenství církve a zároveň 

toto společenství utváří a zdokonaluje. Jan Pavel II. v 

encyklice Ecclesia de Eucharistia připomíná, že 

eucharistie ale nemůže být výchozím bodem 

společenství, protože jeho existenci již předpokládá. 

Společenství církve se pak týká nejen jednotlivých 

křesťanů, nýbrž také společenství v učení apoštolů, ve 

svátostech a v hierarchickém řádu. 

Deus caritas est 

Nyní ale musíme věnovat pozornost dalšímu prvku 

lásky, neboť „mystika“ teto svatosti má sociální 

charakter; je tomu tak proto, že ve svátostném 

společenství – přijímání jsem sjednocen s Pánem i se 

všemi ostatními, kdo ho přijímají. (…) Sjednocení s 

Kristem je současně sjednocením se všemi těmi, kteří 

se stali a stanou jeho učedníky. Krista nelze mít 

výhradně pro sebe, mohu mu naležet jedině ve spojení 

s těmi, kdo mu patří nebo mu patřit budou. (…) 

Stáváme se „jedním tělem“, jsme spojeni v jednu 

jedinou existenci. Láska k Bohu a láska k bližnímu 

jsou nyní opravdu sjednoceny. (čl. 14) encyklika 

Benedikta XVI./Bůh je láska/ 

Adopce na dálku 

Milí farníci, naše farnost již desátý rok pomáhá 

chudým dětem v Indii. Finančně podporujeme 3 děti: 

Anithu, Archanu a Nicholase, kterým náš příspěvek 

umožňuje vzdělávání a základní zdravotní péči. Vždy 

koncem března zasíláme na 

jejich podporu 15.000 Kč 

(5.000 Kč/dítě). Od 

letošního roku se výběru 

peněz ujímají Libuše 

Ševítová a Pavla Jadrná, 

jimž můžete své dary osobně 

předat. Dík patří všem, kteří 

těmto dětem pomáhají. 

Ivana Mrázková 

Sbírka na 

Svatopetrský haléř 

Milí farníci, v neděli 22. 

února 2015 proběhne 

tradiční sbírka Svatopetrský 

haléř. Svatý otec František 

zdvojnásobil peníze 

almužny na chudé, a pro 

funkci papežského 

almužníka v srpnu 2013 

určil 51-letého arcibiskupa 

Konrada Krajewského. 
Peníze z této sbírky budou 

určeny pro papeže, aby 

operativně pomohl tam, kde 

je toho dle jeho uvážení 

potřeba. 

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. 

Popeleční středa -  modlitba 

Dobrý Bože, 
dnes budu označen na čele křížkem z popela. 
Připomíná mi to, že jsem prach a v prach se 
obrátím. Popel je znamení pokání a toho, 

že chci začít všechno dělat lépe než dosud. 
Popel ukazuje, že staré shořelo. 

Při udělování popelce kněz říká: „Obrať se a věř 
evangeliu.“  Popelec mě chce vybídnout, 

abych opustil své staré cesty a vydal se po těch, 
které mě povedou k cíli. 

Řecké slovo „metanoeite“, které překládáme 
jako „obraťte se“, znamená vlastně v původním 

významu „změnit smýšlení“.  
Popeleční středa mě tedy vybízí, abych začal 
jinak myslet, abych se díval pod povrch věcí a 

abych pod tímto povrchem objevoval 
skutečnou podstatu. 

Nové smýšlení je předpokladem víry. 
Ve víře nově promýšlím věci a hledím na svět 
novýma očima. Prosím tě, uč mě dnes nově 

smýšlet, dívat se na svět a na lidi jiným, novým 
pohledem a věřit, že se v tom všem a v každém 

člověku setkáváš se mnou ty sám. 


