
Biblické slovo na únor 

Nyní propouštíš v pokoji 

svého služebníka,  

Pane, podle svého slova, 

neboť mé oči viděly 

tvé spasení, 
 

Lk 2, 29-30; 

 

Obětování Páně i sebe Bohu 

    Milí farníci, je tady zima jak má být, ale i další školní 

pololetí, máme novou vládu, dobu plesů, masopustu. Naši 

biskupové spolu s věřícími odlétají ve dnech 11. - 17. února 

do Říma informovat papeže Františka o stavu svých diecézí 

poutí Ad Limina - k Apoštolským prahům. Svátkem 

Hromnic si uvědomujeme spojení našeho života s Bohem 

skrze víru od svatého křtu. Naše návštěva chrámu je 

nejenom ono naplnění 3. Božího přikázání: „Pomni, abys 

den sváteční světil“, ale i slavení vzkříšení Pána Ježíše a 

účastí na eucharistické oběti: „Vezměte, jezte, toto jest mé 

tělo."Mt 26,26.  

Požehnaný únor přeje Váš P. Pilka Lubomír.   
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KALENDÁRIUM NA ÚNOR 

2. 2. neděle  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

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

5. 2. středa 19:00 Pastorační rada 

11. 2. úterý  
Panny Marie Lurdské – Světový 

den nemocných 

15. 2. sobota 18:00 
Udělování svátosti Pomazání 

nemocných – večerní mše 

19. 2. středa 
19:00-  

20 :00 
Večer chval - fara  

22. 2. sobota  Svátek Stolce svatého Petra 

1. 3. sobota 13:00 Farní masopust 

BOHOSLUŽBY NA ÚNOR 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  

2., 9., 16. 2.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích  
Neděle 23. 2. 

Sobota 1. 3.  

11:00 

16:00 

Mše svatá 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 2. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 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  

Až o velikonoční době 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Neděle 23. 2. 8:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 2. a 2. 3. 11:00 Mše svatá 

Pomazání nemocných 

    V sobotu 15. února 2014, po slavení památky P. Marie 

Lurdské, při mši svaté v 18:00 hodin se bude udělovat 

Svátost pomazání nemocných. Podmínkou pro přijetí této 

svátosti je: upřímná víra v uzdravení a svátost smíření /bude 

od 17:00 přede mší! P. Lubomír Pilka 

Sbírka na Svatopetrský haléř 

V neděli 23. února proběhne sbírka na Svatopetrský 

haléř. Za vaše dary děkujeme. L.P. 

Sbírka Svatopetrský haléř je určena do rukou Svatého otce, 

aby mohl za svou osobu i jménem církve přispět pomocí 

tam, kde je nejvíce třeba, např. obětem válečných konfliktů, 

živelních katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli 

v nouzi. U nás probíhá obvykle v okolí Svátku Stolce sv. 

apoštola Petra (22. února), v jiných zemích o Slavnosti sv. 

Petra a Pavla (29. června či následující neděli). Tradici 

založili Aglosasové v 8. století, od té doby se rozšířila do 

celého katolického světa. Formálně ji potvrdil v 19. století 

papež Pius IX. encyklikou Saepe Venerabilis (5. srpna 

1871). 

Adopce na dálku 

V měsíci únor a březen můžete přispět na naše tři 

adoptované děti a to u Pavly Jadrné nebo Ivany Mrázkové. 

Více informací na webstránkách farnosti.  

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

SELMICE-SV.VAVŘINEC – AŽ O VELIKONOČNÍ DOBĚ 



Ponížit se znamená stavět mosty 

Vatikán - kázání Papeže Františka z ledna 2014 

Jsem zdrcen, leč nepokořím se – říká lidová moudrost. 

Pokořím se, abych nezdrcoval, napovídá nám moudrost 

křesťanská. Jsou to dva mody 

přístupu k životu: první ve své 

tvrdosti snadno vztyčuje mezi 

lidmi hradby, které se mohou 

obrátit v nenávist. Druhý má 

sklon k budování mostů 

porozumění i po výměně 

názorů, po hádce. Jak 

zdůrazňuje papež František, 

podmínkou k takovému 

jednání je „pokora“. Dnešní 

homilie v Domu svaté Marty 

navázala - stejně jako včera - 

na starozákonní čtení o 

konfliktu mezi králem Saulem 

a Davidem. Davidovi se 

naskytne možnost zabít svého 

pronásledovatele, avšak zvolí 

jinou cestu; rozhodne se 

vysvětlit situaci, podotýká 

papež František. Je to cesta 

dialogu, která vede k pokoji: 
„K vedení dialogu je třeba 
mírnosti, ne křiku. Je třeba 

pamatovat také na to, že 

druhý člověk může mít něco 
víc než já. A David uvažuje 
takto: ´On je pomazaný od 
Hospodina! Je důležitější než 
já´. Pokora, mírnost... K vedení dialogu je třeba toho, o 
co jsme dnes prosili v modlitbě na začátku mše: stát se 

vším pro všechny. Pokora, mírnost, být vším pro 
všechny, a také – to ovšem není psáno v Bibli – všichni 
víme, že abychom to mohli dělat, musíme „polknout 
nejednu jedovatou slinu“. Ale musíme tak jednat, 
protože tak se pěstuje pokoj: v pokoře, poníženosti, ve 
snaze vidět v druhém vždy Boží obraz.“  

„Vést dialog je náročné“, uznává papež František. 

Daleko horší než pokoušet se o budování mostů ke svému 

protivníkovi je však nechat vyrůst v srdci nevraživost vůči 

němu. Tak totiž zůstáváme „sami v hořkém lektvaru své 

zášti“. Křesťan má po Davidově vzoru překonávat nenávist 

pokorou: „Ponížit se vždy znamená stavět most, 

vždycky! A právě to je křesťanské. Není to snadné! Ježíš 
to udělal: ponížil se až do konce, ukázal nám cestu. 
Nesmíme nechat uplynout mnoho času. Když se objeví 
problém, co nejdřív - ve chvíli, kdy je to možné, když 
pomine bouře - přistoupit k dialogu. Protože čas přeje 

narůstání zdí – jako plevel, který brání růstu obilí. A když 
hradby narostou, je usmíření velmi obtížné. Velmi 
obtížné!“  

Problém není v tom, když „sem tam létají talíře“, 

opakuje papež František. Důležité je co nejrychleji usilovat 

o pokoj. Nenechat zdi narůstat: „Tyto zdi mě 

děsí. Zdi, které den ode dne rostou a pěstují 
rozhořčení. A také nenávist. Vezměme si 

mladého Davida. Mohl se dokonale pomstít, 
mohl se zbavit krále – a on zvolil cestu 
dialogu, v pokoře, poklidu a mírnosti. Dnes 
můžeme prosit sv. Františka Sáleského, 
učitele mírnosti, aby nám všem dal milost 
budovat mosty k ostatním – a nikdy zdi.“  

Tisíc bodů- příběh 

K nebeské bráně přišel jakýsi člověk. A rovnou se hrnul 

dovnitř. Ale ouha… Z nebeské vrátnice kdosi vystrčil 

hlavu a změřil si ho pohledem – kupodivu to nebyl jako v 

jiných podobných příbězích 

svatý Petr, ale sám Pán Ježíš. 

Dívá se na toho člověka a 

povídá: „Kampak Kampak?“ 

„Jdu do nebe!“ odvětil ten 

člověk sebevědomě a hrnul se 

dál. „Tak moment,“ povídá 

Pán Ježíš, „do nebe může jen 

ten, kdo má tisíc bodů…“ Ten 

člověk se na chvíli trochu 

zarazil – o něčem takovém 

nikdy neslyšel. Ale pak se 

usmál: „Pane Ježíši, já jsem 

chodil pravidelně do kostela.“ 

„Výborně, pravidelná účast na 

bohoslužbách je mimořádně 

důležitá,“ řekl vážně Pán 

Ježíš. „Máš bod!“V tom 

člověku trochu hrklo – čekal, 

že za to bude bodů výrazně 

víc. Ale naštěstí měl v zásobě 

ještě pěknou řádku dobrých 

skutků: „Pomáhal jsem jedné 

staré sousedce, když byla 

nemocná.“ „Výborně, máš už 

dva body,“ pochválil ho Pán 

Ježíš. „A také jsem přispíval 

na černoušky v misiích…“ 

„Výborně, to jsou už tři 

body!“ na to Pán Ježíš. „A taky jsem pomáhal na farních 

brigádách, dával bezdomovcům desetikorunu, staral jsem 

se o nemocné rodiče, přispíval na potřeby farnosti… a 

odtáhl jsem jednoho cizího člověka do servisu, když se mu 

dálnici pokazilo auto, a rozdělil jsem se o svačinu se 

spolužákem, když jsem chodil do první třídy.“ „Výborně, 

tak to už máš, jestli to dobře počítám, šedesát jedna bodů,“ 

řekl Pán Ježíš, když ten člověk u nebeské brány dokončil 

svůj velmi dlouhý výčet dobrých skutků. „No, tak já už 

půjdu…,“ na to ten člověk a cpal se znovu do nebeské 

brány. „Moment,“ zastoupil mu Pán Ježíš cestu, „už jsem 

ti to říkal: do nebe může jen ten, kdo má tisíc bodů.“ Ten 

člověk tam stál a nevěděl, co má dělat. Na žádné další 

dobré skutky si už nemohl vzpomenout – a navíc začínal 

tušit, že ani pár dalších dobrých skutků navíc ho stejně 

nevytrhne… Kde vzít tisíc bodů? Se slzami na krajíčku se 

obrátil k Pánu Ježíši a prosil: „Já už opravdu nemám nic 

dalšího… Prosím tě, Pane Ježíši, pusť mě dovnitř. Prosím 

tě, smiluj se nade mnou!“ „Výborně,“ usmál se Pán Ježíš, 

„nyní máš tisíc bodů – pojď dovnitř.“ Pak vzal toho 

člověka za ruku a provedl ho branou.   
Převzato  z časopisu Milujte se 

Masopust na faře 

    V sobotu 1. 3. vás všechny srdečně zveme na 

Masopust na faře. Sejdeme se v 13:00 ve farním sále, 

kde nás čeká masopustní oběd a poté zábava a hudba, 

kdy nás opět navštíví hudebník Vilík. Společný závěr je 

v 17:00 hodin. Příspěvek na občerstvení je cca 50,- Kč.  

Těšíme se, přijďte! Pastorační rada 

Vděčnost 

Dovedu být vděčný? 
- za manžela, který noc co noc pokrčí přikrývky, 

protože to znamená, že není venku s jinou... 

- za daně, které musím platit, 

protože to znamená, že mám stálé zaměstnání… 

- za nepořádek, který musím uklízet po oslavě, 

protože to znamená, že mám přátele… 

-za šaty, které jsou mi trochu těsné, 

protože to znamená, že mám dostatek jídla… 

-za trávník, který je třeba sekat, za okna, která musím 

umývat, protože to znamená, že mám kde bydlet… 

- za všechny stížnosti na vládu, které poslouchám ze všech 

stran, protože to znamená, že máme svobodu projevu… 

- za kopu prádla na žehlení, 

protože to znamená, že máme co nosit… 

- za únavu a bolavé svaly na konci dne, 

protože to znamená, že jsem byl schopný pracovat… 

- za otravný budík, který musím ráno vypnout, 

protože to znamená, že jsem ještě naživu... 

Chápu také, jakým darem je modlitba? 

Nejen prosebná, ale i modlitba chval a díků. 

Pomáhá mi totiž postřehnout, jak jsem bohatě v každém 

okamžiku obdarováván. Pomáhá mi mít důvod k radosti 

na každém kroku... 


