
BIBLICKÉ SLOVO NA LEDEN 
Ježíš Kristus je stejný  včera i dnes i na věky. 

Židům 13,8 

VĚŘÍM, ŽE JSTE OCHOTNI… 
Milý farníci. Je nový rok, který dal nám Pán, ale 

Panna nám dala Syna. Pán nám nabízí nové možnosti, 
jak  vystoupit na svém osobnostním a duchovním 
žebříčku o kousek výš. Doufám a věřím, že jste 
ochotni spolu s Kristem a Marií postoupit dále a 
prohloubit svůj „Život“. To vám přeji do nového roku 
2010!       P. Lubomír Pilka  
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KALENDÁRIUM NA LEDEN 

5. 1. úterý 15:00 Mše svatá - Domov důchodců 

6. 1. středa 18:00  Slavnost Zjevení Páně 

10. 1. neděle 9:30 Svátek křtu Páně 

18. 1. pondělí  18:00 
Týden modliteb  
   - za jednotu křesťanů 

22. 1. pátek 19:00 Přednáška – Dar Rady 

25. 1. pondělí  18:00 Svátek obrácení Sv. Pavla   

2. 2.  úterý  18:00 Svátek uvedení Páně do Chrámu 

BOHOSLUŽBY NA LEDEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
3., 10., 17. a 24. 1.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  9. 1. 
Neděle 31. 1. 

16:00 
11:00 

Výjimečně  
Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 1. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 1.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 31. 1.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až o Velikonocích - Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích - Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 3. 1., 7. 2.  11:00 Mše svatá 

 

 

PŘEDSEVZETÍ 
Mistr se ocitl na přeplněné lodi s četnými 

cestujícími. Nikdo nepočítal s bouří, která hnala loď do 
zkázy. Zmítala se na mohutných vlnách a hrozilo 
nebezpečí, že každou chvíli klesne ke dnu.  

Cestující klečeli a modlili se za svou spásu. 
Slibovali dobré skutky, litovali svých hříchů, hovořili o 
velkorysých darech a přísahali, že změní způsob života 
– jen když se zachrání.  

Jen Mistr zůstal klidný. Našel si pevnou oporu a 
skoro se zdálo, jako by vychutnával divoký tanec 
moře. Když panika mezi lidmi vrcholila, náhle 
vyskočil, pozvedl chlácholivě paže a vykřikl: 

„Klid, klid, lidi! Neslibujte příliš. Můžete zůstat 
takoví, jací jste. Vidím souš!“ 

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOCE 
Srdečně chci poděkovat všem, kteří o letošních 

vánocích stáli ve službě v našich kostelech se mnou. 
Všem dárcům, především za stromečky a jejich 
vyzdobení, za postavení Betlémů, službu lektorům, 
ministrantům, zvlášť varhaníkům a kostelníkům. Všem 
za dárky, za dárek od farníků z Lipoltic a z Turkovic a 
děkuji také za pozvání ke svátečnímu stolu. 

Vaše štědrost je veliká a moje srdce je naplněné 
vděčností. Pán Bůh zaplať.   P. Pilka Lubomír 
 

V SELMICÍCH U SV. VAVŘINCE MŠE SVATÁ O VELIKONOCÍCH 
  



ČTĚME KNIHY, TAM TO VŠECHNO JE… 
Loni jsem přečetl pár knih, ale ta která mě zaujala a o 

kterou se teď chci podělit je kniha od Gary Chapmana a 
Jennifer Thomasové: „Pět jazyků omluvy“ , Návrat 
domů, Praha 2007.  

Jak by náš svět vypadal, kdybychom si všichni dobře 
osvojili umění omlouvat se.  
Proč se omlouvat? Všichni lidé mají povědomí o 

tom, že něco je správné a něco 
špatné. Když má někdo pocit, že 
se stala křivda, rozhněvá se. Cítí se 
ublížen a zlobí se na toho, kdo 
zklamal jeho důvěru. Špatný čin je 
jako zeď mezi dvěma lidmi. I 
kdyby chtěli, nemohou žít, jako 
kdyby k tomu skutku nedošlo. 
V člověku, kterému bylo ublíženo 

cosi volá po spravedlnosti. 
Volání po smíření. Spravedlnost přináší poškozené 

straně určitý pocit zadostiučinění. Sama osobě ale nevede 
k obnově vztahů. Pokud je zaměstnanec přistižen při 
krádeži, pak souzen a pokutován, někdo může říci: 
„Spravedlnosti bylo učiněno zadost“. Ale patrně mu 
nenabídne totéž místo které zastával. Pokud se ale rychle 
k tomu přizná, poví o tom nadřízenému, vyjádří upřímnou 
lítost, nabídne, že nahradí škodu a poprosí o odpuštění je 
možné, že o své místo 
nepřijde.  
Touha po smíření je 

někdy mocnější než touha po 
spravedlnosti, čím je vztah 
důvěrnější, tím je touha hlubší. 
Pokud manžel zachází hrubě 
se svou manželkou, cítí se 
právem zraněná a hněvá se. 
Touží po spravedlnosti, ale na druhé straně touží i po 
milosti. Chce, aby za své provinění zaplatil, ale chce také, 
aby se spolu usmířili. Smíření je možné, pokud se manžel 
upřímně omluví. Pokud ne, smysl pro morálku ji tlačí po 
spravedlnosti. V průběhu let jsem (autor knihy) pozoroval 
rozvodová řízení, v nichž se soudce snažil rozhodnout, co 
je spravedlivé. Měl jsem najednou pocit, že upřímná 
omluva mohla smutný příběh celého řízení změnit. 
Když se neomluvíme. Za napětím v manželství bývá 

často neochota omluvit se. Manželka říká: „Jedná se 
mnou jako s onucí a pak chce ode mě něžnosti. Jak si to 
představuje?“ Manžel odpovídá: „Jedná se mnou jako 
s dítětem a chce řídit můj život. Já jsem si jí nebral jako 
druhou mámu.“Oba jsou zranění, naštvaní, oba udělali 
chybu, ale ani jeden se nechce omluvit. Raději vyhlásí 
válku, která pak může trvat léta a často končí rozvodem 
nebo smrtí. 
Lze odpustit bez omluvy?  Někteří lidé tvrdí, že 

existuje odpuštění bez omluvy. Citují Ježíšova slova: 
„Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí 
vaše přestoupení“. Křesťan má odpouštět, jako Bůh nám. 
Jak nám ale Bůh odpustí? Ani Starý ani Nový zákon 

nenaznačuje, že Bůh odpouští lidem, kteří je nevyznali a 
nečinili pokání. Když se někdo neomluví, má křesťan 
daného člověka vydat Bohu a jeho spravedlnosti a svůj 
hněv taky. (Dodávám, modlit se za člověka; navrhuji 
hlavně žalmy tzv. „Proklínací“ ; není to žádné proklínání, 
ale touha zřeknout se hněvu a prosba, aby Bůh převzal do 
rukou tohoto člověka a On mu odplatil, ne my.) Diettrich 
Bonhoeffer, velký teolog, kterého nacisté zabili roku 1945 
v koncentračním táboře, kritizoval „kázání odpuštění bez 
požadavku pokání“. Takové odpuštění považoval za 
„lacinou milost“. Jde vlastně o „ospravedlnění hříchu bez 
ospravedlnění kajícího hříšníka.“ Skutečné odpuštění 
odstraňuje bariéru, kterou prohřešek vytvořil. Pokud byl 
vztah vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Pokud 
byl povrchní, může se prohloubit. Pokud újmu způsobil 
neznámý, násilník či vrah, neexistuje vztah, který by byl 
obnoven. Pokud se omluvil a vy jste mu odpustili, jdete 
dále každý svou cestou, přestože zločinec musí čelit 
soudnímu systému a vydá počet za své jednání. 
Patnáctilitrová nádrž. Omluvou přejímáme 

zodpovědnost za své jednání a snažíme se dát 
zadostiučinění tomu, komu jsme ublížili. Skutečná 
omluva umožňuje odpuštění a smíření. Dobré vztahy se 
vždy vyznačují ochotou se omluvit, odpustit a smířit se. 
Mnohé jsou chladné, protože chyběla tato ochota. Omluva 
taky přináší úlevu lidskému svědomí. Představte si 
svědomí jako patnáctilitrovou nádrž, kterou nesete na 

zádech. Kdykoli ublížíte 
někomu, jakoby vám 
nalil tři litry. T ři nebo 
čtyři křivdy a vaše nádrž 
je pomalu plná, máte 
pocit viny a hanby. 
Jediný způsob jak ji 
vyprázdnit je omluvit se 
Bohu i člověku, jemuž 

jste ublížili. Někteří se naučili omlouvat už jako děti, jiní 
ne. Mnoho dětí vyrůstá v rodinách, kde jsou na denním 
pořádku urážky, hněv a hořkost a kde se nikdo 
neomlouvá. 

Lze se omluvám naučit? Ano. Při našem 
výzkumu jsme zjistili, že omluva 
má pět základních aspektů, 
říkáme jim pět jazyků omluvy. 
Každý z nich je důležitý, pro 
konkrétního člověka ale mohou 
být jeden či dva aspekty 
důležitější, než ostatní. Klíčem k 
dobrým vztahům je zjistit, jakým 
jazykem omluv hovoří ten druhý 
a pak být ochoten tento jazyk používat. Mluvíte li jejich 
primárním jazykem, pomáháte jim k odpuštění. Pokud ne, 
pak je to pro ně těžší, protože si nejsou jistí, zda svou 
omluvu míníte vážně.  

Pochopíme-li pět jazyků omluv a budeme je používat, 
bude to velkým přínosem pro všechny naše vztahy.  

Pro případného zájemce můžu knihu vypůjčit. Takže 
„Hezké počteníčko a k tomu kafíčko“      P. Pilka Lubomír 

„PĚT JAZYKŮ OMLUVY“ 
1. Vyjádření lítosti – „Promiňte mi prosím.“ 
2. Převzetí zodpovědnosti – „Udělal jsem chybu.“ 
3. Náhrada škody – „Čím to mohu odčinit?“ 
4. Upřímné pokání – „Pokusím se to už nikdy neudělat.“ 
5. Prosba o odpuštění – „Můžete mi odpustit, prosím?“ 


