
Biblické slovo na Květen 

Když Ježíš spatřil matku a 

vedle ní učedníka, kterého 

miloval, řekl matce: "Ženo, hle, 

tvůj syn!" Potom řekl tomu 

učedníkovi: "Hle, tvá matka!" 

Jan 19, 26-27; 

 

Maria řekla „Má duše vyvyšuje Pána“ 

     Milí farníci, s vděčností za 70 let míru, za přinesené 

oběti, za naše matky i za matku Církev, za lásku, přátelství 

ale i práci a službu v církvi, v bolesti; za radost, déšť, slunce 

a květy, za /… co chcete Vy…/ se s Pannou Marií modleme 

/v květnu též loretánská litanie/ a vyvyšujme Pána. Přeji 

požehnaný Květen. Váš P. Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA KVĚTEN  

14. 5. čtvrtek 18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně  

15. 5. pátek 19:00 Biblická hodina – 2. Kronik 

17. 5. neděle  Sbírka na Charitu HK 

22. 5. pátek 19:00 Biblická hodina - Ezdráš 

24. 5. neděle  Boží hod Svatodušní 

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

29. 5. a 30. 5.  Noc kostelů 

31. 5. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN  

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. na Svatém poli v 18:00h.) 

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle 

3.,10.,17.,24.,31.5.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Pondělí 2. 5. 

.Neděle 31. 5. 

9:30 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 5. 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  

Sobota 9. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 16. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 3. 5. 

Neděle 7. 6. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 30. 5. 15:00 Mše svatá 

Sbírka na Charitu 

V neděli 17. května 2015 proběhne sbírka na podporu 

činnosti Diecézní charity v Hradci Králové. Ať Bůh, dárce 

všeho dobra, Vaši štědrost odmění. Jiří Stejskal, ředitel DCH HK 

Národní Eucharistický kongres 

Květen - Maria a Eucharistie 

Uvedení do tématu -  „Vstupme, moji milovaní bratři a 

sestry, do školy svatých, velkých příkladů opravdové 

eucharistické úcty. V nich nabývá eucharistická teologie 

veškerou zář žité zkušenosti, „nakazí nás“ a v jistém slova 

smyslu nás „zahřívá“. Naslouchejme především nejsvětější 

Panně Marii, v níž se eucharistické tajemství jeví více než v 

kom jiném jako tajemství světla. S pohledem upřeným na ni 

poznáváme, jakou má eucharistie proměňující sílu. V ní 

vidíme svět obnovený v lásce. Když ji kontemplujeme, jak 

byla vzata na nebe s duši i tělem, vidíme záblesk „nových 

nebes“ a „nove země“, které se otevřou našim očím při 

druhém Kristově příchodu. Eucharistie je jejich zárukou na 

zemi a jistým způsobem předjímáni: „Veni, Domine Jesu!“ 

(Zj 22,20) Jan Pavel II, O eucharistii a jejím vztahu k církvi, 

čl. 62. Panna Maria je hodna úcty křesťanů především tím, 

že je zcela proniknuta slávou Otce, je živým Slovem Božím, 

a tím, že stoji v čele zástupů učedníků Kristových jako první 

z učedníků. Proto ji křesťan následuje jako skutečnou cestu, 

která vede ke Kristu. Stejně jako si Slovo nelze nikdy 

představit oddělené od Otce a Ducha Svatého, nelze si 

představit Marii jinak než jako Matku Boži zcela zaměřenou 

na Syna přítomného v Nejsvětější svátosti. 

„Úcta k Marii je tou nejjistější a nejkratší cestou, která 

nás přivádí do konkrétní blízkosti Krista. Rozjímaní o jejím 

životě ve všech jeho obdobích nás učí, co to znamená žit pro 

Krista a s Kristem, ve všednosti a každodennosti, která sice 

postrádá vnější lesk, zato zná dokonalou vnitřní blízkost“. 

RATZINGER, J., BALTHASAR, H. U., Mozaika. 

 



Pokračování z první strany 

 „Maria nebyla pouhým nástrojem, který měl Bůh k 

použití. Slovo Boži jen prostě neprošlo skrze ni tak, jak 

může Bůh projit skrze nás při svatém přijímaní. Bůh 

nepřijal žádné nadpozemské tělo. Nikoli, on vstřebal a 

nasál její krev, její podstatu do své božské osoby. Stal se 

skrze ni člověkem a získal od ní její rysy a znaky jako zjev 

a povahu, v kterémžto rámci se dal poznat světu. Byl 

bezesporu znám tím, že byl Marii podoben, že byl jejím 

synem. (…) Nebylo snad případné, aby ji věčný Otec pro 

to vybavil nějakým výjimečným posvěcením?“ 
blahoslavený John Henry Newman „Nezdá se, že by 

během Poslední večeře, při které byla Eucharistie 

ustanovena, byla Kristova Matka ve večeřadle. Byla však 

přítomna na Kalvárii, u paty kříže, kde podle nauky II. 

vatikánského koncilu „stala ne bez Božího plánu, spolu se 

svým Jednorozeným hluboce trpěla, přidružila se k jeho 

oběti svou mateřskou duši a láskyplně souhlasila, aby byl 

zabit obětní dar, který ona zrodila“ (Lumen gentium, 58.) 

Tak dalece sahá její „fiat“ vyslovené při zvěstování.“ JAN 

PAVEL II. Největší láska. Eucharistie a 

kněžství, s. 128. 
II. vatikánsky koncil nás 

učí, že Maria nás předchází na 

cestě víry kvůli svému 

dokonalému spojení se Synem 

až ke kříži. Předchází celý 

Boží lid, který kráčí stejnou 

cestou, když následuje Krista v 

Duchu Svatém. Při slavení 

eucharistie zaznívají slova, 

která evangelista vkládá do úst 

Marie při její návštěvě u 

Alžběty: „Veliké věci mi učinil 

ten, který je mocný. Svaté jest 

jeho jméno!“ (L 1,49) „Hle, 

Spasitel, Bůh kříže a Eucharistie, 

skutečně „povyšuje ponížené a 

hladové syti dobrými věcmi“ On, 

který „byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste v jeho 

chudobě zbohatli“ (srov. 2. Kor8,9), svěřil pokorné Panně 

z Nazareta podivuhodné tajemství své chudoby, která nám dává 

zbohatnout.“ Tamtéž s. 136. 

Ecclesia de Eucharistia - Chceme-li objevit důvěrný 

vztah, který poutá církev k eucharistii, v celém jeho 

bohatství, nesmíme zapomínat na Marii, Matku církve a 

její vzor. V apoštolském listu Rosarium Virginis 

Mariae jsem poukázal na nejsvětější Pannu jako na 

učitelku kontemplace Kristovy tváře a mezi tajemství 

světla jsem vložil také ustanovení eucharistie. Vždyť 

Maria nás může k této svatosti vést, protože k ní má 

hluboký vztah. Na první pohled evangelium o tomto 

tématu mlčí. Ve vyprávění o ustanovení, večer na Zelený 

čtvrtek, se o Marii nemluví. Naopak se ví, že byla 

přítomna mezi apoštoly, „kteří jednomyslně setrvávali v 

modlitbách“ (Sk 1,14) v první komunitě shromážděné po 

nanebevstoupení v očekávání Letnic. Tato její přítomnost 

nemohla jistě chybět při slavení eucharistie mezi věřícími 

první křesťanské generace, vytrvalými „v lámání chleba“ 

(Sk 2,42). Existuje ostatně hluboká analogie mezi fiat, 

pronesené Marii v odpověď na andělova slova, a amen, 

které pronáší každý věřící, když přijímá tělo Páně. Od 

Marie se vyžadovalo, aby věřila, že ten, kterého počala 

„působením Ducha Svatého“, je „Boží Syn“ (srov. Lk 

1,30–35). V souvislosti s vírou Panny se po nás v 

eucharistickém tajemství chce, abychom věřili, že týž 

Ježíš, Syn Boží a Syn Mariin, se zpřítomňuje s celým 

svým boho-lidským bytím pod způsobami chleba a vína. 
Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia. O eucharistii a jejím vztahu k církvi. 

Praha: KNA, 2003. 

Citace k tématu ze SZ - Je problematické mluvit přímo o 

starozákonních citátech k tématu Eucharistie, ale můžeme 

uvést předznamenání. Knihy SZ popisuji dějiny spásy, 

jimiž je pozvolna připravován Kristův příchod na svět. 

Tyto pradávné doklady, jak jsou v církvi čteny a chápány 

ve světle dalšího a plného zjevení, ukazují stále zřetelněji 

na postavu ženy, Vykupitelovy matky. Mezi tebe a ženu 

položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí 

hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. (Gn 3,15) Podle církevního otce 

Ireneje (2. století) je zde zaslíbeno vítězství Kristovo nad 

Antikristem; proto bývá tento verš označován za 

protoevangelium. 

Citace k tématu z NZ - Ten, kdo zběžně prolistuje NZ, 

velmi snadno nabude dojmu, že se v něm o Ježíšově matce 

Panně Marii příliš mnoho nemluví. A třebaže míst, která se 

o ní výslovně zmiňují, je 

celkem dvanáct perikop, vůbec 

to neznamená, že by Maria 

nebyla významnou postavou 

alespoň některých 

novozákonních spisů. Jákob pak 

měl syna Josefa, muže Marie, z níž 

se narodil Ježíš, řečený 

Kristus.(Mt 1,16) Mariina 

přítomnost v rodokmenu Ježíše 

Krista zdůrazňuje, že při jejím 

mateřství zasahuje sám Bůh. 

Milosti zahrnutá (L 1,26–38), 

matka mého Pána (L 1,39–56), 

rozjímání uchovávaného slova 

(L 2,1–52) a modlící se církev 

(Sk 1,14). NZ obsahuje kolem 

150 veršů, které se vztahují k 

Panně Marii, a z toho asi 90 nacházíme u sv. Lukáše. Je to 

tedy autor, jenž o Matce Boží hovoří nejvíce. V nejpozději 

sepsaném evangeliu sv. Jana nacházíme dvě události, které 

nezachycuje sv. Lukáš: svatbu v Káni Galilejské (J 2,1–12) 

a Mariinu přítomnost pod křížem (J 19,25–27). Oba 

příběhy, každý po svém, odhalují hloubku a krásu vztahu 

existujícího mezi Ježíšem a jeho matkou. 

Helma -příběh 

Zákopy z první světové války jako hluboké rány 

hyzdily drsnou krásu hor. Jejich linie, poseté 

výklenky a jámami, byly propojené vyhloubenými 

podzemními chodbičkami s otvory podobnými 

okénkům do podsvětí, kudy prosvítal cípek nebe. Zůstaly 

tu zbytky nesmyslného dobrodružství: rezavé plechovky, 

cáry plachet, pytle, úlomky z beden a nějaké staré 

zrezivělé náboje. V jedné z těch děr ležela helma, zpola 

zasypaná štěrkem a odpadky. Oprýskaná, rezavá vojenská 

helma. Nějaký neznámý voják vyryl na helmu kapesním 

nožem: „Maminko, jestli to půjde, vrátím se.“ Ani tirády 

o vítězství, ani vyhrůžky nepříteli, jen tenhle slib 

mamince, jako modlitba. Život, stejně jako válka, je 

voláním: „Maminko, jestli to půjde, vrátím se.“Je 

každodenní modlitbou: „Otče, chci jít za tebou.“  

Z knihy: Úsměvy pro duši, Bruno Ferrero, Portál, Praha 2010. 

Noc kostelů 2015 

Žádná tma pro tebe není temná: Noc jako den svítí, 

temnota je jako světlo. Žalm 139, 12 

Pátek 29. Května – Kostel sv. Jakuba 

17:50 – 18:00 rozezvučení zvonů  

18:00 Koncert chrámového sboru Ad Libitum 

19:00 Prohlídka kostela, márnice, zvonů 

Sobota 30. Května – Svaté pole 

16:00 prohlídka kostela Navštívení Panny Marie 

17:00 koncert duchovní hudby vážné i nevážné 

chrámových hudebníků z Přelouče  

Pro bližší informace a podrobný program sledujte plakáty 
vyvěšené v Přelouči a web stránky www.nockostelu.cz 


