
Biblické slovo na 

květen 

„Sesíláš-li svého ducha, 

jsou stvořeni znovu,  

a tak obnovuješ tvářnost 

země.  

Žalm 104,30 

… a  pošlu vám Ducha Svatého 
     Milí farníci, když Ježíš na kříži umíral, odevzdal Otci 

svého ducha. Vzkříšený pak říká apoštolům, „Přijměte 

Ducha svatého“, a o Letnicích se Duch svatý zjevuje nad 

každým apoštolem jako plamen. Hořící keř, tento úkaz 

„Božího zjevení“ viděl Mojžíš, i v nás křesťanech = 

pokřtěných, musí oheň Ducha hořet!!! Dovol Bohu, 

prahni po Něm, měj touhu, ať tě zapálí! Svými dary, 

ctnostmi, charismaty, a povolá do služby. Jako volá 

Maria: „Jsem služebnice Páně“. Požehnaný květen přeje 

Váš duchovní otec Lubomír 
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KALENDÁRIUM NA KVĚTEN  

3. a 30. 5.  15:00 Mše svatá v Domově důchodců  

5. 5. čtvrtek 18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

15. 5. neděle  Sbírka na Potřeby diecéze 

15. 5. neděle  Slavnost Seslání Ducha svatého 

16. 5. pondělí 18:00 Svátek sv. Jana Nepomuckého 

22. 5. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 

29. 5. neděle  První Svaté přijímání 

BOHOSLUŽBY NA KVĚTEN  

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (1. 5. Neděle v 18:00 a sobotní mše svatá 

v 18:00 hodin na Svatém poli; 21. 5. Nebude mše svatá) 

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

1., 15., 22. a 29. 5  
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Sobota 7. 5, 4. 6. 

Neděle 29. 5. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 5. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 8. 5. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 14. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v Semíně  

Neděle 22. 5. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 1. 5. a 5. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Sobota 28. 5. 15:00 Mše svatá 

Sbírka na potřeby diecéze 

 V neděli 15. května 2016 proběhne sbírka na potřeby 

diecéze. LP 

Novéna a Vigilie k Duchu Svatému 

Od 5.5. je možné se začít modlit Novénu k Duchu 

Svatému. Pro zájemce bude vytištěná na stolečku v kostele. 

Prodlouženou modlitební vigilii pak prožijeme v sobotu 

v kostele sv. Jakuba od 19:45 do 21:30. L. Pilka 

Adopce na dálku 

Milí farníci, děkujeme všem, kdo jste přispěli na adopci 

dětí na dálku. Na děti přispíváme částkou 15 000,- Kč, 

kterou posíláme na účet Diecézní charity Hradec Králové. 

Letos se vybralo celkem 11 900,- Kč, z minulých let zbylo 

6 600,- Kč. Do příštího roku tedy převádíme „rezervu“ 

3 500,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. Informace o dětech 

budou průběžně aktualizovány na nástěnce pod věží kostela. 

PJ a LŠ 

Pastorační rada 
 Farní výlet do Králík 21. 5. odjezd v 6:30 z Masar. nám. 

Mše svaté v květnu na Svatém Poli od 18:00 hodin 

(májové) – 1. 5. (neděle), soboty 7., 14. a 28. 5. 

 Slavnost Seslání Ducha svatého – 15. 5. Při mši svaté zpěv 

sboru Ad Libitum; 14. 5. Vigilie + Adorace 

Neděle 29. května v 9:30 - 1. Svaté přijímání – Eva 

Králová, Michael Krčil a Filip Košťál 

 P. Lubomír Pilka – návštěva Říma 5. - 10. 6. 2016 

Neděle 3. července pouť na Svatém poli 

 Společné lyžování na Dolní Moravě – 27. – 29. 1. 2017 

 



Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, 

lásku a radost 

 Radost je pečeť křesťana i v utrpení a soužení – 

konstatoval papež František v homilii při ranní eucharistii 

v kapli Domu sv. Marty (22.5.2014). Zdůraznil přitom, 

že Duch svatý nás učí lásce a naplňuje radostí. Ježíš 

před svým nanebevstoupením mluvil o mnoha věcech, 

začínal papež, ale vždycky se to týkalo „třech klíčových 

slov: pokoje, lásky a radosti. O pokoji nám řekl, že nám jej 

nedává tak jako jej dává svět, ale navždy. O lásce řekl 

mnohokrát, že je přikázáním vůči Bohu a bližnímu a téměř 

z něj v 25. kapitole Matoušova evangelia učinil 

protokol, podle něhož budeme všichni souzeni. 

V evangeliu (Jan 15,9-11), říká Ježíš o lásce 

něco nového. Říká, nejenom mějte se rádi, ale 

zůstaňte v mé lásce“. 

 „To je křesťanské povolání: zůstávat v 

lásce Boží, to znamená dýchat a žít z onoho 

kyslíku, žít z onoho vzduchu. Zůstávat v Boží 

lásce. Tím uzavírá hloubku promluvy o lásce a jde dál. 

Jaká je Jeho láska? »Jako Otec miloval mne, tak jsem já 

miloval vás.« (Jan 15,9). Je to láska, která přichází od 

Otce. Vztah lásky mezi Jím a Otcem je vztahem lásky 

mezi Ním a námi. A po nás žádá, abychom zůstávali v této 

lásce, která přichází od Otce.“ 

 „Pokoj nepřichází ze světa, ale dává jej 

Ježíš, pokračoval papež. Láska nepřichází ze světa, ale 

od Otce. Znamením zůstávání v 

Ježíšově lásce je zachovávání přikázání. 

Nestačí jejich dodržování. Když 

zůstáváme v lásce – řekl František – 

přikázání přicházejí sama, z lásky. 

Láska nás přivádí k jejich uskutečňování 

nějak přirozeně. Kořen lásky vykvete v 

přikázáních, která jsou jakoby 

vlákna pojící Otce, Ježíše a nás. 

 Papež se potom zaměřil na 

radost: „Láska je jakýmsi znakem 

křesťana. Křesťan bez radosti buď 

není křesťan, nebo je nemocen. Jiná 

možnost není. Jeho zdraví strádá. 

Křesťanské zdraví je radost. Jednou 

jsem řekl, že existují křesťané tvářící se 

jako feferonky v octu. Stále nosí 

takovou tvář! I duše je taková, to je 

ošklivé. To nejsou křesťané. Křesťan bez radosti není 

křesťan. Radost je pečeť křesťana. I v bolestech, souženích 

a pronásledováních.“ 

 O prvních křesťanech se praví, pokračoval papež, že 

přistupovali k mučednictví jako ke svatbě. Radost křesťana 

střeží pokoj i lásku. Pokoj, láska a radost – tři klíčová 

slova, která nám zanechává Ježíš. A kdo působí tento 

pokoj, tuto lásku i radost? – ptal se papež a odpověděl: 

Duch svatý. 
 „Velký neznámý našeho života. Chce se mi zeptat se 

vás, ale neučiním tak, zeptat se: kdo z vás se modlí k 

Duchu svatému? Nezvedejte ruku. Je to velký neznámý, 

velký neznámý. On je darem, který nám dává pokoj, učí 

nás lásce a naplňuje radostí. Ve vstupní modlitbě jsme 

prosili Pána »upevňuj, cos nám daroval«. Prosili jsme o 

milost, aby v nás Pán opatroval Ducha svatého. Kéž nám 

daruje tuto milost: vždycky opatrovat Ducha svatého v 

nás, onoho Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás 

radostí a vlévá nám pokoj.“ 

papež František , homilie při mši svaté v Domu sv. Marty (22.5.2014). 

Třikrát políbil kříž 
 Zjevení a víra nás vybízejí, abychom o tajemství Boha, 
Otce milosrdenství, neuvažovali jenom abstraktně, ale 
abychom se ve jménu Krista a ve spojení s ním k tomuto 
milosrdenství utíkali Jan Pavel II.,  
 Lidé, kteří uvěřili v Boží milosrdenství, nepřestávají 

s velkou vírou vzývat Boží srdce ve prospěch všech, 

kteří toto milosrdenství nejvíce potřebují. Existuje 

příběh ze života svaté Terezie z Lisieux: 

Bylo jí 14 let, když v červenci 1887 v Paříži 

jakýsi Pranzini zavraždil dvě ženy a mladou 

dívku. Vrah byl odsouzen k trestu smrti. 

Veřejnost včetně katolického tisku se 

pohoršovala nad brutalitou vraždy a nad 

vzpurným a nekajícím postojem Pranziniho. 

Všichni ho už samozřejmě viděli hořet 

v pekle. 

 Terezie jde „proti proudu“ veřejného 

mínění a nasadí všechny duchovní páky 

pro jeho záchranu. Později napsala: 

„Chtěla jsem za každou cenu zabránit, aby 

nespadl do pekla. Za tím cílem jsem 

použila všechny představitelné prostředky. 

Cítila jsem, že sama nezmohu nic, proto 

jsem nabídla 

Pánu Bohu 

všechny 

nekonečné 

zásluhy Pána 

Ježíše, poklady 

svaté církve, a 

konečně jsem 

poprosila 

Celinu, aby dal 

sloužit mši 

svatou na mé 

úmysly.(…) 

Byla bych 

chtěla, aby se 

všichni tvorové 

se mnou spojili 

a vyprošovali milost pro viníka. Pociťovala jsem 

v hloubi srdce, že našim touhám bude vyhověno. Ale 

abych si dodala odvahy k další modlitbě, řekla jsem 

Pánu Bohu, že jsem si úplně jista, že odpustí ubohému 

nešťastnému Pranzinimu, že tomu budu věřit, i když se 

nevyzpovídal a neprojevil žádnou známku lítosti.  Tolik 

jsem důvěřovala v Ježíšovo nekonečné milosrdenství“! 

 V den popravy Pranzini vystoupil na tribunu a 

chystal se vložit hlavu do otvoru gilotiny, když jakoby 

pod dojmem náhlého vnuknutí se obrátilo, uchopil kříž, 

který mu podával kněz, a třikrát jej políbil. Terezie 

dodává: „Potom jeho duše odešla přijmout milosrdný 

rozsudek Toho, který prohlašuje, že v nebi bude větší 

radost nad jedním hříšníkem, který dělá pokání, než nad 

devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání 

nepotřebují!“ 
Z knihy:  „O milosrdenství,“ Kateřina Lachmanová, Karmelitáni- Kostelní vydří, 2016. 

Modlitba k Duchu svatému 

Věřím v Ducha svatého. 

Věřím, že může odstranit moje předsudky. 

Věřím, že může změnit moje návyky. 

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost. 

Věřím, že mě může nadchnout k lásce. 

Věřím, že mě může zbavit zlého. 

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému. 

Věřím, že může přemoci zármutek. 

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu. 

Věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti. 

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení. 

Věřím, že může dát na pomoc bratra. 

Věřím, že může proniknout moji bytost. 


