
Biblické slovo na leden 

Když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento 

kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se 

za vás prolévá." 

Lukáš 22:20 

 

Eucharistie = Díkůvzdání 

     Milí farníci, děkuji Bohu i Vám za prožití krásných 

vánoc, Duchovní atmosféry, křesťanské radostné 

nálady a ochotné služby. Je tu nový rok 2015 a česká 

biskupská konference nás letos zve prožít přípravu a 

posléze pak národní Eucharistický kongres ve dnech 

15. - 17. 10. 2015 v Brně jako šanci prohloubit lásku 

k Eucharistii. K tomu od ledna do června máme 

připravených 6 témat jako materiál k meditaci. 

Modleme se a pracujme na vytváření jednoty i v našem 

farním společenství církve a doma v rodinách. 

    Požehnaný leden. Váš P. Lubomír Pilka 
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KALENDÁRIUM NA LEDEN  

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

8. 1. čtvrtek 18:00 

Ekumenická modlitba – 

modlitebna  

Adventistů sedmého dne 

11. 1. neděle  Svátek Křtu Páně 

16. 1. pátek 19:00 Biblická hodina – kniha Jozue 

22. 1. čtvrtek 18:00 
Ekumenická modlitba –  

fara Přelouč 

30. 1. pátek 18:00 Biblická hodina – fara Přelouč 

BOHOSLUŽBY NA LEDEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle 

4.,11.,18.,25.1.   
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 10. 1. 

.Neděle 25. 1. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 11. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 18. 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  

Mše svatá až o Velikonocích 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 17. 1. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v Cholticích     

Neděle 4. 1. 

Neděle 1. 2. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích  

Mše svatá až o Velikonocích 

Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná 

Symbolika loga Národního eucharistického 

kongresu 17. 10. 2015 v Brně 

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje 

prorok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. 

Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi 

Kristem – ženichem a církví – nevěstou. 

Hlavním motivem loga jsou ruce, které 

symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také 

symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu 

mají zároveň připomínat ruce kněze, který je při 

eucharistické modlitbě vztahuje nad chléb a víno.  

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, 

které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva 

představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. 

Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu 

Marii stojící pod křížem. Červená a modrá jsou 

zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky 

spojuje Eucharistie – střed našeho života. 
 



Národní Eucharistický kongres 

Leden - Eucharistie a jednota 

Uvedení do tématu 

Jednota není pro křesťany akademickou otázkou, 

ale přímým Ježíšovým požadavkem. Můžeme ji 

vnímat ve třech základních uhlech pohledu.  

A) Jednota s Bohem  

 (jednota těla církve s jeho hlavou Ježíšem 

Kristem) Jednota společenství vychází z jednoty 

člověka s Bohem. Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a 

přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje 

svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, 

kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázaní: 

Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. (1 J 4,20–

21) Prosba v Ježíšově jménu byra některými exegety 

vysvětlovaná pravě jednotou s Bohem. Ale 

Přímluvce, Duch svaty, kterého pošle Otec ve jménu 

mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, 

co jsem vám řekl. (J 14,26) Ne vy jste vyvolili mne, 

ale Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli 

a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám 

dá, oč byste ho prosili v mém jménu. (J 15,16) 

B) Jednota společenství  

Souvislost mezi církví (Ježíšovo tělo 

mystické) a Eucharistii (Ježíšovo tělo svátostně). 
Jednota uvnitř církve je symbolizovaná pravě účasti 

na eucharistii – Boži lid se schází u jednoho stolu. 

Základní pramen – Ježíšova velekněžská modlitba: tři 

klíčově verše: 

1. jednota křesťanského společenství 

obrazem jednoty Božských osob: Již nejsem ve 

světě, ale oni jsou ve světě, a Já jdu k tobě. Otče 

svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; 

nechť jsou jedno jako my. (J 17,11) 

2. jednota znamením autenticity Kristova 

poselství: …aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve 

mně a Já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět 

uvěřil, že ty jsi mě poslal. (J 17,21) 

3. jednota znamením důstojnosti člověka: 

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, 

jako my jsme jedno – Já v nich a ty ve mně;… (Jan 

17,22–23a) Shromážděni kolem jednoho stolu je 

obrazem jednoty nebeského Jeruzaléma. A viděl jsem 

od Boha z nebe sestupovat svaté město, novy 

Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobena pro svého 

ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, 

příbytek Boži uprostřed lidi, Bůh bude přebývat mezi 

nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s 

nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již 

nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – 

neboť co bylo, pominulo.“ (Z 21,2–4) Boži 

přítomnost v jednotném společenství: Neboť kde jsou 

dva nebo tři Shromážděni ve jménu mém, tam jsem Já 

uprostřed nich. (Mt 18,20) Jednota s biskupem (s 

učitelským úřadem církve): Kdo slyší vás, slyší mne, 

a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, 

odmítá toho, který mě poslal. (L 10,16) 

C) Jednota společenství všech křesťanů  

ve smyslu ekumenických vztahů (pokřtěni 

jako mystické tělo Krista) Jednota jako předmět a cíl 

ekumenického snažení. Jednota ve víře a jednota v 

modlitbě – prozatím ne jednota ve slavení eucharistie 

– ale k té je nutné směřovat a hledat společně body ve 

víře. 

Modlitba za NEK 2015 

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že 

s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, 

věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na 

oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto 

smlouvu slavit, milovat a zachovávat. 

Požehnej, ať náš Národní eucharistický 

kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, 

naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby 

společenství Církve neslo světu radostnou 

zvěst. 

Na přímluvu Matky Boží ať s novou a 

hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého 

jediného Syna, který s Tebou v Duchu 

Svatém věčně žije a kraluje. Amen. 

Otče náš.  Zdrávas Maria. 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V RÁMCI  

ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB A  

TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Dne: 8. 1. 2015 v 18:00 čtvrtek 

Kde: Církev Adventistů sedmého dne 

Pardubická 173, Přelouč 

Káže: Miloš Hübner (ČCE) 

Dne: 22. 1. 2015 v 18:00 čtvrtek 

Kde: Fara Římskokatolické církve 

Masarykovo nám. 48, Přelouč 

Káže: Věra Říhová (CČSH) 

Alianční týden modliteb: (4.-11. Ledna) 

Hospodin dá vyrůst spravedlnosti (Iz61,11)  

Týden modliteb za jednotu křesťanů:(18.-25.1.)   

Ježíš jí řekne: Dej mi napít“ (Jan 4,7)  

Obě setkání společně připravují a srdečně zvou: 

Církev adventnistů sedmého dne, Církev 

československá husitská, Českobratrská církev 

evangelická, Římskokatolická církev 


