
Biblické slovo na červen 

Ježíš řekl: „ Já jsem ten chléb 

živý, který sestoupil z nebe;  

kdo jí z toho chleba, živ bude…“  

Jan 6,51 

Tajemství Ježíše 

     Milí farníci, v červnu oslavujeme Ježíšovo „Tělo a 

Krev“. Řekové slovem „eucharistó“ děkují, my slavíme 

eucharistii – díkuvzdání. Vzpomínáme na to, že Bůh nás 

skrze Kristovu oběť stále znovu očišťuje a obnovuje, 

posvěcuje a posílá: jděte, získávejte, křtěte a naučte 

zachovávat mé příkazy. On je pro nás, mnohdy materiálně 

bohaté, ale bohužel často zlé, hříšné, duchem ubohé, nebo 

závislé na modlách; On je pokojem, odpuštěním, osvěžením 

a radostí.               Požehnaný červen přeje P. Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA ČERVEN  

7. 6. neděle  Sbírka na Nár. Euch. Kongres  

12. 6. pátek 18:00 
Slavnost  

Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

12. 6. pátek 19:00 Biblická hodina - Nehemiáš 

19. 6. pátek 17:30 Zakončení školního roku 

24. 6. středa 18:00 Slavnost Narození Jana Křtitele 

29. 6. pondělí  
Slavnost sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

5. 7. neděle 10:00 

Přeloučská pouť na svatém poli 

– host želivský opat P. Jáchym 

Jaroslav Šimek, OPraem 

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

7., 14., 21., 28. 6.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Pondělí 6. 6. 

.Neděle 28. 6. 

9:30 

11:00 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 14. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 6. 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 13. 6. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 20. 6. 16:00 Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 7. 6. 

Neděle 19. 7. 

11:00 

13:30 

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 27. 6. 15:00 Mše svatá 

Celonárodní sbírka na NEK 

V neděli 6. června 2015 vyvrcholí přípravy na 1. 

národní eucharistický kongres ve farnostech a diecézích. 

Toto setkání je zaměřené na obnovu úcty k Eucharistii.  

Proto prosíme o finanční podporu při hlavní části programu 

ve dnech 15. - 17. 10. 2015 v Brně. 6. 6. proběhne 

celonárodní sbírka na zajištění nutných příprav a průběhu 

kongresu. Srdečně děkujeme – s požehnáním Vaši čeští a 

moravští biskupové. 

Ukončení školního roku 

V pátek 19. června 2015 ukončíme školní rok a výuku 

náboženství dětskou mší svatou v 17:30 v Přelouči a pak 

předáním vysvědčení a opékáním buřtů na farním dvoře. 

Děkuji rodičům, kteří plní slib Bohu daný při křtu, 

vychovávat děti ve víře; a dětem za jejich práci na 

náboženství.        P. Lubomír Pilka. 

Kněžské svěcení 

V sobotu 27. června 2015 v 9:30 hod v katedrále Svatého 

Ducha v HK se uskuteční kněžské svěcení. Tuto svátost 

vzkládáním diecézního biskupa J.E.Mons. Jana Vokála, 

přijmou Filip Dušek, jáhen v Pardubicích, Jiří Jakoubek 

jáhen ve Vysokém Veselí a Ondřej Kunc jáhen v Červeném 

kostelci. Prosíme o modlitby za všechny, kdo se ke kněžství 

připravují. – Acta curie HK 

Poděkování za postní almužnu 

Děkuji farníkům za pokladničky s postní almužnou, 

převzaly jsme 4 pokladničky, ve kterých bylo dohromady 

1.239 Kč. Jak jsme předem avizovaly, peníze použijeme na 

dopravu na srpnový výlet pro uživatele služeb Podpora 

rodiny a Podpora pro pěstouny na Babiččin dvoreček v 

Licibořicích. Informace z výletu poskytneme do Farního 

listu v září 2015. 

Rita Hudcová, vedoucí služby Podpora rodiny 



Červen - slavení Eucharistie 
Uvedení do tématu - II. vatikánský 

sněm zdůraznil – v konstituci o 

posvátné bohoslužbě, že Pán je se svou 

církví především při liturgickém 

slavení. Jedinečným způsobem to však platí o 

eucharistii. Vše, co utváří mešní obřad, není 

jen předůstojným hávem svátosti oltařní; není 

pouhou didakticky promyšlenou přípravou na 

plodné svaté přijímání. S Kristem se vpravdě 

setkáváme při slavení. Mše svatá, obrazně řečeno, je 

zásnubní hostinou, během níž ženich Kristus předává jako 

závdavek vzácný prsten: Vytepal jej na kovadlině kříže a 

věnoval církvi – své nevěstě. [Šperk zavinutý do tří 

kroužků, na kterých spočívá pečetní prsten o dvou 

drahokamech: hlásání Božího slova a eucharistická 

modlitba. První z nich je napojen na klenot pomocí 

Vyznání víry, druhý zase modlitbou Otče náš. Tři závity 

představují introit (vstupní obřady), offertórium (příprava 

obětních darů) a comunio(obřady svatého přijímání). Mše, 

to jest snoubencovo objetí, píseň zamilované milému i 

prsten coby pečeť lásky, mystických svatebních hodů. 

Citace k tématu z NZ - Já jsem přijal od Pána, co jsem 

vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal 

chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které 

se za vás vydává; to čiňte na 

mou památku.“ Stejně vzal po 

večeři i kalich a řekl: „Tento 

kalich je nová smlouva, 

zpečetěná mou krví; to čiňte, 

kdykoli budete píti, na mou 

památku.“ Kdykoli tedy jíte 

tento chléb a pijete tento 

kalich, zvěstujete smrt Páně, 

dokud on nepřijde. (1. Kor 

11,23–26) 

Eucharistie – Mysterium 

fidei  - Jestliže je církev 

ikonou Trojice, pak mše 

svatá slavená společenstvím 

církve je a má být jakožto 

nejdokonalejší sebevyjádření tajemství církve také 

vrcholnou epifanií trinitárního tajemstvi. Podle Y. 

Congara v prvním tisíciletí byla církev nazývána prostě 

„tělo Kristovo“ a eucharistie bývala označována jako 

„mystické tělo Kristovo“. Význam slova „mystický“ se 

významově v podstatě kryl s tím, co dnes rozumíme 

slovem „svátostný“. Při slavení eucharistie se tedy 

z eklesiologického hlediska svátostně zviditelňuje 

tajemství církve – Kristovo tělo. Perichoretický princip 

vzájemného pronikání (…) nám pomůže hlouběji 

porozumět poměru mezi církví a Eucharistií: Na jedné 

straně platí, že Eucharistie je v církvi, na druhé straně 

ale také platí, že církev je zahrnuta jistým způsobem v 

Eucharistii, buď jako slavící společenství v jednotě lidu 

s biskupem a biskupa s římským pontifikem, nebo jako 

podstata církve, jímž je Kristovo tělo. Na tomto základě 

perichoretické vzájemnosti pak můžeme lépe porozumět 

tomu, že Eucharistie opravdu vytváří církev a církev 

opravdu slaví Eucharistii. To vše ma svůj poslední 

strukturální a ideální pravzor v trinitární perichorezi 

Otce, Syna a Ducha svatého.  

Pokud se jedná o pojímání církve jako ikony Trojice, 

připomínáme na prvním místě slavný výrok svatého 

Cypriána, podle něhož je církev „Lid sjednocený 

působením jednoty Otce i Syna i Ducha svatého.“ 

Dionýsius Areopagita vnímal církevní hierarchii, tedy 

svatý řád jednoty v mnohosti, jako symbolickou, tedy 

svátostnou participaci na vnitrobožské – nebeské 

hierarchii, řádu panujicím v imanentní Trojici.  

Dlužno rovněž zmínit Richarda od svatého 

Viktora, který ve svém spise De Trinitate vytvaří 

sociální model Trojice. Posledním důvodem trojičního 

tajemství je, podle tohoto autora skutečnost, že láska 

vyžaduje existenci více subjektů: „Milujícího, 

Milovaného a Spolu- milovaného.“ Pravý základ 

sdílení, společenství, přijímání druhého a vlastního 

přijetí druhým, to vše má svůj pravzor v Trojici, která je 

základem jak církevního společenství, tak našeho, v 

Duchu svatém.  

Tutéž ideu participace ekleziální hierarchie na 

„nadnebeské hierarchii“ Otce, Syna a Ducha svatého 

pak ve svém díle rozvíjí Bonaventura z Bagnoregia. 

To, že Trojice, která je jak naprostou jednotou, tak 

dokonalým řádem svébytných osob, je vzorovým 

modelem církve, se nevyhnutelně projevuje také v 

církvi, která je jednak pravou 

jednotou společenství, 

sdílení, perichoretického 

pronikání srdcí (srov. Sk 

4,32), jednak také řádem a 

strukturou rozličných osob, 

úloh, úřadů a charismat. S 

tím pak plně ladí požadavek, 

aby aspekt společenství 

(communio) byl vyváženě 

propojován se strukturálním 

pojímáním církve jako 

Kristova těla a jako 

hierarchicky uspořádaného 

Božího lidu. Při slavení 

Eucharistie se projevuje 

obojí. Tajuplnou jednotu a vzájemné pronikání srdcí, 

pravé bratrství a sesterství v Kristu můžeme vidět 

naznačenu v jednotě společně požívaného 

eucharistického chleba, jak to krásně vyjadřuje prastarý 

křesťanský spis Didaché: „Jako byly tyto nalámané 

chleby rozesety po horách a shromážděny se staly 

jedním, tak nechť je shromážděna tvá církev od končin 

země do tvého království – neboť tvá je sláva i moc 

skrze Ježíše Krista navěky.“  

Při eucharistickém slavení je však patrná rovněž 

strukturální rozrůzněnost služeb a příslušných 

povolání, rozličnost křestního a hierarchického kněžství, 

v každé eucharistické modlitbě je připomínán diecezní 

biskup i Petrův nástupce. Oba tyto aspekty mají, jak 

jsme již naznačili, svůj posledni pravzor v Trojici, která 

je dokonalou jednotou a zároveň také jasným řádem, 

jenž je dán odlišným původem jednotlivych Osob: Otec 

je bez původu, Syn má původ v Otci, Duch ma původ 

primarně v Otci a sekundárně v Synu.  
POSPIŠIL, C. V. Trojice a Eucharistie. In: Eucharistie. 

Mysterium fidei, s. 55.  

Prázdninový pobyt pro děti 

„…A bylo světlo…“ 

Chotěborky 8. – 15. srpna 2015 

Milí farníci, v srpnu proběhne prázdninový pobyt 

pro děti z našich farností na faře v Chotěborkách. 

Tábor je určen pro děti od 6 – 12 let.  

Čekají nás hry, výlety a především společenství.  

 Cena pobytu 1 700,- zahrnuje cestu tam i zpět, 

ubytování, stravu, odměny.  

Kdo by měl zájem o přihlášení vašich ratolestí,  

prosím ozvěte se Lucii Hadáčkové na tel: 

732 500 118 a domluvíme podrobnosti.  


