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Všichni, kdo to slyšeli, 

užasli nad tím, 

co pastýři vyprávěli.  
 

Ale Marie to všechno  

v mysli zachovávala  

a rozvažovala o tom. 
 

Lk 2, 18-19 

 

Radujme se, veselme se v tomto novém roce 

    Milí farníci, slavností Bohorodičky začínáme rok 

2014. Společným zasvěcením u sochy Fatimské P. 

Marie s biskupem Mons. Janem Vokálem, kněžími a 

věřícími v naší svatodušní Katedrále jsme 1. ledna 

započali jubilejní rok. Biskupství založil papež 

Alexander VII., 10. 11. 1664; biskupskou rezidenci dal 

postavit Tobiáš Jan Becker a diecézi zasvětil Panně 

Marii. Každá farnost diecéze a každý věřící můžeme 

prožívat svůj život i nový rok v tomto zasvěcení. 

Požehnaný leden přeje Váš P. Pilka Lubomír.   
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KALENDÁRIUM NA LEDEN 

6. 1. pondělí  Slavnost Zjevení Páně 

7. 1. úterý  15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

8. 1. středa 19:00 Pastorační rada 

12. 1. neděle  Svátek křtu Páně 

15. 1. středa 19:00 Večer chval - fara 

18.1. - 25.1.  
Týden modliteb za jednotu 

křesťanů  

19. 1. neděle 17:00 
Modlitba za jednotu křesťanů - 

fara 

25. 1. sobota  
Svátek obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

BOHOSLUŽBY NA LEDEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  

5., 12. a 19.1.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích  
Neděle 26. 1. 

Sobota 1. 2.  

11:00 

16:00 

Mše svatá 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 12. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 19. 1. 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  

Až o velikonoční době 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Neděle 26. 1. 8:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 5. 1. a 2. 2. 11:00 Mše svatá 

Poděkování za Vánoční svátky 

Upřímně děkuji lidem, kteří o letošních vánocích stáli ve 

službě. Děkuji za stromky do kostela p. Drtinovi a p. 

Horálkovi z Hošťalovic, děkuji za pomoc při kladení 

koberců, při výzdobě kostela a stavění betléma. Děkuji za 

službu všem obětavým kostelníkům, varhaníkům, sboru, 

ministrantům a všem, kdo s láskou sloužili u betléma. Pán ať 

jim odplatí svou milostí. Děkuji paní Lucii Hadáčkové a 

mládeži za zpívání u jesliček.  Díky za pozvání ke 

svátečnímu stolu i za dárky a přátelství. Bez vás nic 

nezmůžu.           P. Lubomír Pilka 

Modlitba za jednotu křesťanů 

V neděli 19. ledna v 17:00 hodin proběhne na faře 

v Přelouči modlitba za jednotu křesťanů. Mottem letošního 

setkání jsou slova apoštola Pavla: „Je snad Kristus 

rozdělen?“ Toto setkání je v rámci týdne modliteb za 

jednotu křesťanů. Text si letos pro nás připravili křesťané 

z Kanady. Jste srdečně zváni, těšíme se na společnou 

modlitbu s vámi.          P. Lubomír Pilka 

****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – AŽ O VELIKONOČNÍ DOBĚ 



Královéhradecká diecéze má nový znak 

Diecéze slaví 350. výročí. V první den jubilejního 

roku biskup Jan Vokál v katedrále odhalil nový 

znak, jehož autorem je italský kardinál di 

Montezemolo. Autor papežského znaku Benedikta 

XVI. a desítek dalších biskupských, kardinálských 

a papežských znaků, italský kardinál Andrea 

Cordero Lanza di Montezemolo, navrhl pro 

královéhradeckou diecézi nový 

znak. Tradiční bílou svatodušní 

holubici na červeném podkladě v 

něm doplňuje písmeno M, symbol 

jména Panny Marie, jejímuž 

Neposkvrněnému Srdci biskup 

Jan Vokál diecézi 1. ledna 

slavnostně zasvětil. (www.bihk.cz) 

Tobiáš Jan Becker 

Narodil se 15. července 1649 

jako nejmladší syn starosty 

Johanna Beckera. Studoval 

bohosloví v Kladsku a v Praze. 

Během studií působil jako 

vychovatel na zámku ve 

Slatiňanech. Na kněze byl 

vysvěcen v roce 1673. Působil 

jako kaplan a zpovědník 

v klášteře Voršilek v Praze. V 

roce 1679 byl jmenován děkanem v Hostinném. 14. ledna 

1681 byl zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u svatého 

Víta v Praze. Zde nechal postavit v roce 1692 mramorové 

zábradlí kolem hrobu Jana Nepomuckého. V roce 1695 

založil v blízkosti Králík kapli Panny Marie na Lysém vrchu 

(dnes Hora Matky Boží). V letech 1701-1704 zde pak 

vybudoval poutní areál. 24. listopadu 1701 jej císař  Leopold 

I. jmenoval pátým královéhradeckým biskupem. Tato volba 

byla potvrzena papežem Klementem XI. dne 3. dubna 1702. 

Biskupské svěcení mu udělil litoměřický biskup Jaroslav ze 

Šternberka dne 14. května 1702 a 27. května byl uveden do 

úřadu při mši v katedrále Svatého Ducha. Během svého 

episkopátu se mu podařilo vyřešit finanční situaci biskupství. 

Pustil se rovněž do stavební činnosti: v Hradci Králové 

vybudoval biskupskou rezidenci na Velkém náměstí, 

biskupský kněžský seminář a kanovnické domy v sousedství 

katedrály. V roce 1709 započal s rozšířením biskupské 

rezidence (zámku) v Chrasti u Chrudimi o východní křídlo a 

kapli. Dne 12. dubna 1710 položil základní kámen nového 

kostela Nejsvětější Trojice tamtéž. Tobiáš Jan Becker zemřel 

po prožití činorodého života ve věku jedenašedesáti let 11. 

září 1710 v Hradci Králové a jeho ostatky byly uloženy v 

kryptě tamní katedrály Svatého Ducha. Na stěně farního 

kostela v Králíkách je jeho pamětní deska. 

Palma 

Byl jednou jeden ničema. Jmenoval se Ben Sadok a 

právě procházel oázou. Měl tak pokřivený charakter, že se 

nemohl podívat na nic dobrého či krásného, aniž 

by se to pokusil zničit. Na okraji oázy stála 

mladá palma a měla se čile k světu. Pohled na ni 

Bena Sadoka natolik znechutil, že popadl těžký 

kámen a posadil ho do koruny stromu. Pak se 

zlověstně ušklíbl a pokračoval v cestě. Mladá 

palma se otřásla, naklonila a pokusila se těžkého 

břemena zbavit, ale marně,. Kámen v koruně 

pevně seděl. Ať se snažila sebevíc, neměla 

dostatek síly, aby ho shodila. Rozdrásala tedy 

půdu, zanořila se do země, a 

jak jen to bylo možné, 

pokusila se tíhu ustát. Jelikož 

nemohla prodlužovat větve 

do dálky, zapouštěla kořeny 

stále hlouběji, až narazila na 

nejspodnější vodní proud. 

Svěží voda palmu 

vyživovala a posilovala, a té 

se pak podařilo vytlačit 

kámen tak vysoko, že žádný 

strom její korunu nestínil. 

Voda z hlubiny a slunce 

z výšky proměnily mladý 

strom v královskou palmu. 

Po několika letech se v oáze 

znovu objevil Ben Sadok. 

Těšil se, až spatří nemocný 

strom, kterému ublížil. Ale 

ať hledal, jak hledal, nemohl 

jej nalézt. Vtom k němu hrdá 

palma sklonila korunu, 

ukázala mu kámen a pravila: 

„Bene Sadoku, musím ti poděkovat, protože jsem zesílila 

díky břemeni, které jsi na mne naložil“.    
Někdy se protivenství změní v příležitost. Stalo se tak i 

v mém životě a jsem si nyní vědom některých příležitostí? 

Z krizí jsem se dokázal poučit  

a dokonce z nich i občas získat. Co tuto situaci umožnilo? 

Překonat obtíže s úspěchem a získat díky nim odolnost 

vychází z určitého předpokladu. Co umožnilo tento růst? 
(J. C. Bermejo, Vlídné příběhy, Karmelitánské nakladatelství 2013) 

Tříkrálová sbírka 2014 na Přeloučsku 

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám 

……“ se již po čtrnácté ponese ulicemi Přelouče a dalších 37 

přilehlých obcích Přeloučska. Ve dnech 4.1. až 8.1.2014 

vyjdou s koledou Tři králové, Kašpar, Baltazar a Melichar, 

aby označili dveře posvěcenou křídou počátečními písmeny 

svých jmen +K+M+B a přinesli tak do domácnosti požehnání 

pro celý další rok. Do kostýmů králů se v tento jedinečných 

okamžik převlékne 200 žáků základních škol a jako 

doprovod je připraveno asi 70 vedoucích skupinek z řad 15ti 

letých spolužáků nebo dobrovolníků z řad dospělých. 

Slavnostním zakončením sbírky bude již tradičně koncert 

připravený ve spolupráci se ZUŠ Přelouč. V neděli 12. ledna 

2014 v 15 hodin v kostele sv. Jakuba v Přelouči, čeká na 

všechny nejen zima, ale především nezapomenutelná 

atmosféra a hudba, lahodící uchu i duši. Děkujeme žákům a 

pedagogům ZUŠ za jejich ochotu a perfektní spolupráci. 

Koncert se koná pod záštitou krajského radního Ing. Pavla 

Šotoly. Výtěžek sbírky bude použit na zajištění 

odlehčovacích a pečovatelských služeb pro seniory, na 

pomoc sociálně slabým mladým rodinám s dětmi a pro 

provoz nízkoprahového centra Jakub klub. Děkujeme všem 

za podporu.       Monika Krejčíková, koordinátorka sbírky 

Modlitba za královéhradeckou diecézi 

Trojjediný Bože,  

děkujeme ti za naši diecézi,  

která je již 350 let živým společenstvím křesťanů  

a v  jednotě se Svatým otcem  

spoluutváří tajemné Tělo Kristovo. 

Duchu Svatý, strážce naší katedrály,  

na přímluvu Panny Marie nám daruj 

rodiny, které žijí podle vzoru Rodiny Svaté; 

kněze, kteří se jako Ježíš obětují pro svěřený lid; 

nová povolání, jimž tento rok zvlášť zasvěcujeme. 

Odpusť nám všechny naše hříchy  

a rozmnož v  nás své dary v  době příští. 

Přijď, Duchu Svatý, obnov a posvěť svůj lid 

v  královéhradecké diecézi!   

Amen. 
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