
Biblické slovo  

na červen 

Nové přikázání vám 

dávám, abyste se 

navzájem milovali; jako 

já jsem miloval vás,  

i vy se milujte navzájem.  

Jan 13:34 

 

Naplň mě Bože, prosím, láskou 

     Milí farníci, Ježíšovo Nanebevstoupení naplňuje 

věřící radostí. Sice jeho přítomnost tělesně nevnímáme, 

naopak duchovní pomoc se tajemně zjevuje  při mši 

svaté, adoraci /mnohými žel nepochopené a nepřijaté/, 

v modlící se církvi /i s P. Marií/, v Božím slově, a 

ve společenství církve, která žije ze svého Pána. Ježíš 

odcházejíc do Nebe nám Žehná! Mnoho 

„odcházejících“ právě naopak je znechucených, 

uražených, naštvaných, nesmířených a … Škoda, že 

neznají Ježíšovo nové přikázání: „milujte se/sebe/ 

navzájem“. Prožíváme poslední měsíc školního roka a 

studující budou sklízet plody své práce, tak jako i 

zemědělci, všichni, i ti kdo sázejí vítr. Ať se v červnu 

nemusíme stydět, červenat, ale radujme se z Božího 

milosrdenství, protože věříme v jeho nekonečnou 

Lásku. Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA ČERVEN  

3. 6. úterý  15:00 Mše svatá v domově důchodců 

7. 6. sobota 18:00 Svatodušní vigilie 

8. 6. neděle  Slavnost Seslání Ducha Svatého 

15. 6. neděle  
Slavnost Nejsvětější Trojice 

Sbírka na Charitu 

19. 6. čtvrtek 18:00 Slavnost Těla a Krve Páně 

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

27. 6. pátek 17:00 
Ukončení školního roku – mše 

svatá, opékání a avysvědčení 

29. 6. neděle  
Slavnost Sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN  

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

kostel sv. Matouše v Lipolt icích  

Neděle  

1.,8.,15.,22.,29.6.   
8:00 Mše svatá 

kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Neděle 29. 6. 

Sobota 7. 6.  

11:00 

16:00 
POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Mše svatá 

kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 6. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 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 14. 6. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 21. 6. 16:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ 

kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 1. 6. 

Neděle 20. 7. 

11:00 

14:00 

Mše svatá 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Sbírka na Charitu 

V neděli 15. června proběhne sbírka na Charitu. 

Mons. Josef Suchár, generální vikář 

Svatodušní vigilie 7. 6. v 18:00 

V 18:00 budeme slavit Svatodušní vigilii u sv. 

Jakuba.  Budou se nejdřív číst 4 čtení ze Starého zákona  

+ žalm a + modlitba. Potom zazpíváme Sláva na 

výsostech Bohu/+zvonění/ podobně jako o velikonoční 

vigilii. Potom je vstupní modlitba a čtení epištoly, zpěv 

aleluja a Evangelium. Po kázání následuje obnova 

biřmovacích závazků a pak přímluvy. Mše pak 

pokračuje jako obvykle až do konce. Po ní bude 

následovat dobrovolná adorace, provázená písněmi, 

prosby za vylití sedmero darů Ducha Svatého, litanie 

k Duchu Svatému, modlitby chvály a Svátostné 

požehnání. Předpokládaný konec v 20:30hod.  

Všichni jste zváni. P. Lubomír Pilka  
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC – 28. 6. V 15:00 HODIN 



Bez Ducha svatého by ... 

- Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen 

zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.  

Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který 

může působit v našich životech. 

- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen 

hřbitovem. S Duchem svatým křesťanská víra člověka 

uschopňuje plnohodnotně žít i ve 

všech protivenstvích. 

- Bez Ducha svatého by byla Bible 

jen učenou knihou. S Duchem 

svatým se Bible stává Božím slovem 

adresovaným do naší konkrétní 

situace. 

- Bez Ducha svatého by bylo 

zvěstování Božího Slova jen jednou z 

mnoha informací. S Duchem svatým 

se zvěstování stává posilou na cestě 

životem. 

- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými 

zvyky, prázdnými rituály, či magií. S Duchem svatým 

svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu. 

- Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a 

zajímavým divadlem. S Duchem svatým se liturgie 

stává setkáním s Bohem.  

- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou 

organizací a institucí. S Duchem svatým se stává 

společenstvím a organismem, přinášejícím 

osvobození a záchranu od zla. 

- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi 

sociální činností. S Duchem svatým se charita stává 

osvobozující 

pomocí.  

Duch svatý se nabízí každému! 

Slova pro tebe 

Slova, která jsem jednoho dne pronesl k učedníkům, 

byla řečena také pro tebe. 

 Duch Svatý - nekonečně jemný a respektující 

lidskou svobodu, zasahuje do duše, jen když je 

zavolán a jen když přistoupí na jeho tajemnou a 

velkolepou hru. Pro rozvití svého života věř 

především ve vliv Ducha svatého. 

 Duch svatý k tobě přichází jako ten, kdo očišťuje. 

Z něho pochází pravá moudrost, která je 

bláznovstvím v očích lidí. 

 Duch svatý k tobě přichází jako ten, který 

inspiruje. On tě učí, jak se máš chovat jako dítě 

Boží. On se přimlouvá v tobě neustálým úpěním, 

když tě ponouká volat - Abba! Otče! 

 Duch svatý k tobě přichází, aby do tvého srdce 

vložil oheň. Dobře jej cítíš, pravá láska, tato 

božská vášeň, nemůže být přirozeného původu, ani 

prostě výsledkem lidského úsilí. Je to oheň, který 

prýští ze života Trojice a Duch svatý jej vysílá do 

lidských srdcí, pokud mu v tom lidé nepřekážejí. 

Jen on může zanítit požár, který osvětluje, aniž by 

oslnil, který zahřívá, aniž by pálil, který 

sjednocuje, aniž by směšoval, který rozradostňuje, 

aniž by rozptyloval. Mnozí lidé by byli lepší, 

kdyby se cítili být více milováni. Mnoho lidí by 

ukázalo vše, co umí, kdyby se to na nich aspoň 

žádalo. Mnoho lidí by se překonávalo, kdyby se 

cítili být více oceněni. 

 Duch svatý přichází k tobě, aby tě posvěcoval. 

Svými dary, které jsou duchovními instinkty ..., ti 

ulehčuje zaujmout v různých 

okolnostech denního života 

(křesťanské) /pravé a správné/ 

stanovisko. Jemným zásahem do 

spletitého bludiště tvých myšlenek a 

citů /tě vede/. 

 Nezapomínej, že Duch svatý 

může v tobě působit, jen když ho věrně 

(voláš) /zveš/ a ..uskutečňuješ jeho 

návrhy a podněty. Buď pozorný, 

protože je mlčenlivý. Buď pohotový, 

protože je jemný. 

(A.G. Courtois, Důvěrně s Ježíšem, str. 110-114, Zvon) 

Poděkování za postní almužnu 

Děkuji farníkům za pokladničky s postní 

almužnou, převzaly jsme 3 pokladničky, ve kterých 

bylo dohromady 1.550 Kč. Jak jsme předem 

avizovaly, peníze použijeme na dopravu na srpnový 

výlet pro uživatele služeb Podpora rodiny a Podpora 

pro pěstouny. Uživatelům služby Podpora pro 

pěstouny bude výlet uhrazen ze státního  příspěvku na 

výkon pěstounské péče, uživatelům služby Podpora 

rodiny, uhradíme výlet z darů a příspěvku od MěÚ 

Přelouč. Tyto rodiny žijí pouze z dávek státní sociální 

podpory a výlet by si nemohly dovolit financovat. I 

když stále přetrvává názor, že na sociálních dávkách 

se dá zbohatnout, ze své praxe mohu potvrdit, že 

tomu tak není a tyto rodiny se potýkají s nedostatkem 

peněz i na základní potřeby. Rodinám se snažíme 

organizací výletu zprostředkovat hezké společné 

zážitky, které jsou důležité pro dobrý rodinný život.  

S kolegyní jsme se byly v Záchranné stanici a 

ekocentru Pasíčka podívat, domluvily jsme program a 

zvýhodněné vstupné. Všichni se můžou těšit na 

zvířata, videoprojekci s programem pro děti, na 

drobné odměny a společné opékání špekáčků. Hlavně 

aby nám vyšlo počasí! 

Rita Hudcová, vedoucí služby Podpora rodiny 

Mariánská pouť v Přelouči 

Na Svatém poli 

Neděle 6. července 2014 
10:00 mše svatá 

následují Litanie k Panně Marii 

17:00 koncert v kostele Navštívení Panny Marie 
Zazní skladby klasické hudby ale i chválové 


