
BIBLICKÉ SLOVO NA ÚNOR 
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. 

Můj Bůh září do mých temnot. Žalm18.29; 
 

„POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO“ 
Milí farníci, tuto nádhernou píseň zapěl náš kostelní 

sbor na půlnoční a ještě i při své produkci před divadlem 
dětí „Bonifác“. Měl jsem dojem, že málo lidí mělo o něj 
zájem, ale možná se mi to zdá. Prožíváme s ekonomickou i 
duchovní krizi, vítězí v nás sobectví nebo je to spíše únava? 
V životě se chceme dobře rozhodovat a k tomu potřebujeme 
Světlo; bohužel se často rozhodujeme mezi „větším a 
menším zlem“. Proto nezapomeňte na odpočinek a prosme 
o Světlo Kristovo v rozhodování.     Přeje P. Pilka Lubomír 
A  PĚKNÝ                      MASOPUST  
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KALENDÁRIUM NA ÚNOR 

2.2. pondělí 18:00  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

10.2. úterý 15:00 Domov důchodců 

11.2. neděle 18:00 
Panna Maria Lurdská – mše za 
nemocné - Světový den nemocných 

12. a 26. 2.  
čtvrtek 

18:00  Biblická hodina 
   - 1. a 2. list Timoteovi a list Titovi 

20.2. pátek 19:00 
Pobiřmovací setkání - plod Ducha 

Svatého SEBEOVLÁDÁNÍ 

22.2. neděle   Svátek Stolce svatého Petra 

25.2. středa 18:00 Popeleční středa 

BOHOSLUŽBY NA ÚNOR 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 1., 8., 15.2.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  7.2. ! 
Neděle 22.2. 

14:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 8.2. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle  15.2.  11:00 Mše svatá   

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  22.2.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Mše svatá ----- Až o velikonocích ! 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Mše svatá ---- Až o velikonocích ! 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1.2. a 1.3.  11:00 Mše svatá 

 

Úmysly Apoštolátu modlitby pro rok 2009 
Únor:  

1. (Církev pastýřů poslušných Ducha)Aby pastýři 
církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a 
službě Božímu lidu. 
2. (Za podporu míru v Africe)Aby církev v Africe 
našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, 
spravedlnosti a míru podle závěrů biskupské synody na 
II. zvláštním shromáždění pro Afriku.  
3. (Za nemocné)Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí 
od svých nejbližších i od všech, kteří o ně pečují. 
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/umysly-apostolatu-modlitby-pro-rok-2009.html 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM  
„Jedna hodina týdně pro druhé“  

Pokud máte týdně hodinu času pro druhé, můžete nás 
kontaktovat. Stále potřebujeme další dobrovolníky, 
především pro obyvatele domova důchodců, kde je 
náplní činnosti dobrovolníka povídání, pokud si 
troufnete, tak i zpívání, četba a zas povídání. Podle 
osobnosti dobrovolníka se zvolí jeho působení buď v 
skupině seniorů nebo pro jednotlivce.  

V únoru nabízíme pro nové zájemce Kurz 
komunikačních dovedností, který je pro přípravu 
dobrovolníka hodně důležitý a  povede jej již tradičně 
psycholožka Mgr. Eva Bicanová. Kurz nabízíme i pro 
veřejnost za příspěvek 100 Kč, zájemci o dobrovolnickou 
činnost jej mají zdarma. Kurz proběhne v sobotu 14. 
února 2009 v klubovně Jakub klubu v době od 8 do 16 
hodin s přestávkou na oběd. Maximální počet účastníků 
je 10, pokud máte zájem, nahlašte se, prosím, čím dřív.  

Více informací u Zdenky Kumstýřové. 
 



Pastorační aktivity 2009 
21. února - masopust na faře 
28. března - Postní duchovní obnova s P. Bohuslavem 
Partykou 
4. duben -  Diecézní setkání mládeže  
25. duben Libice nad Cidlinou – diecézní pouť za 
duchovní povolání - kolová pouť 
8. května - Farní výlet - Křtiny, Sloup, Vranov u Brna 
26. června - ukončení školního roku 
5. července - Farní pouť na Svatém Poli 
6. září - farní den - v 11. hodin mše svatá 
28. září – Farní zájezd - za svatým otcem do Staré 
Boleslavi  

Jak najít poklad víry?  

Nikdy, ani na chvíli jsem nezapochybovala o 
existenci Boha, ale vím, že i takoví lidé jsou. Jestli toužíš 
najít víru v Boha a navázat s ním osobní kontakt, začni 
nejprve pomáhat druhým, prokazuj jim lásku a přinese ti 
to zvláštní milosti, které promění tvoji duši. 

Tehdy se postupně začneš otvírat a zakoušet radost, 
jakou může dát jen Boží láska. Láska a víra jdou ruku 
v ruce, doplňujíce. Opravdová víra se projevuje vždy 
skrze lásku.lidé ztrácejí víru, protože dovolí, aby je 
ovládal egoismus a honba za penězi.  
Z myšlenek Matky Terezy 

Jestli se chceš naučit věřit a milovat, dívej se na 
Ježíše, odevzdávej se Mu v každodenní modlitbě a úplně 
Mu důvěřuj jako dítě. Jen tehdy zmizí tvoje pochybnosti 
a v srdci budeš mít pokoj. Ježíš řekl: „Jestli nebudete 
jako děti, nevejdete do nebeského království.“  

Přijímej to, co ti Bůh dává, a za všechno Mu 
odplácej hlubokou vděčností. Pokud tě Bůh obdaroval 
velkým bohatstvím, snaž se ho dobře zužitkovat, rozděl 
se s jinými, kteří nemají nic. Vždy se snaž dělit 
s ostatními, protože i malá pomoc je může zachránit před 
zoufalstvím. Mysli na to, aby ses nehonil za větším 
majetkem, než je potřeba. Buď spokojen s tím, co máš.  
Rozhodni se pro každodenní modlitbu 

Vždy začínám modlitbu v tichu, protože sám Bůh 
promlouvá v tichu srdce. Bůh je přítelem ticha – musíme 
Bohu naslouchat, protože důležité není to, co říkáme my, 
ale co nám chce říci On. Modlitba je pokrmem duše. 
Čím je krev pro tělo,tím je modlitba pro duši. Díky 
modlitbě se naše duše stává čistou a šlechetnou. Čisté 
srdce může vidět Boha, může volat k Bohu a vnímat 
Boží lásku v jiných lidech. Mít čisté srdce znamená být 
otevřený a upřímný ve vztahu k Bohu a nic před ním 
neukrývat. Jestli hledáš Boha a nevíš, kde svoje hledání 
začít, nauč se modlit a rozhodni se pro každodenní 
modlitbu. Hledej Ho v tichu, v modlitbě, klaněj se Mu 
přítomnému v eucharistii, a tehdy Ho najdeš v trpících a 
potřebných. Můžeš nemodlit vždy všude. 
Důležitost modlitby 

Když se budeme modlit, dostaneme odpověď na 
všechny otázky, které nás trápí. Bez modlitby bych 
nedokázala pracovat ani půl hodiny. Bůh mi dává sílu 
díky modlitbě. Začínej a konči svůj den modlitbou. 
Vracej sek Bohu jako dítě. Pokud ti přijde těžké 
nemodlit, můžeš říct: „Přijď Duchu svatý, veď mě, 

osvěcuj moji mysl, abych se uměl modlit.“ Při modlitbě 
poděkuj Bohu za všechny dary, protože všechny věci 
pocházejí od Něho, jsou to Jeho dary pro Tebe. Když 
uvěříš v Boha a v moc modlitby, zvítězíš nad všemi pocity 
malomyslnosti,strachu a samoty, kterým lidé běžně 
podléhají. Rozhodni se pro každodenní modlitbu. Modlitba 
rozšiřuje srdce, které neotvírá Bohu, a Bůh sám se nám 
dává jako dar. Proste a hledejte a vaše srdce se stane tak 
velké, že bude schopné přijmout Boha a uchovat si Ho v 
srdci. 
Modlete se a odpouštějte 

Láska začíná doma, proto je velmi důležitá rodinná 
modlitba. Pokud se spolu budete modlit, zůstanete spolu, 
budete se umět navzájem obdarovat láskou, jakou Bůh 
obdarovává každého z vás. Děti je třeba učit modlit se 
rodiče se musí modlit spolu s nimi. Lidé se na mě obracejí 
s otázkou, jakou radu můžu dát rozhádaným manželům? 
Vždy odpovídám: Ať se spolu modlí a navzájem si 
odpouštějí. Dětem z rozvrácených rodin říkám to stejné: 
Modlete se a odpouštějte. I svobodným matkám, které 
přišly o rodinné zázemí říkám: Modlete se a odpouštějte. 

Matka Tereza z Kalkaty. (Převzato z časopisu: Milujte se!)  

Vaše, naše divadlo… 

Bylo to někdy v říjnu minulého roku, kdy za mnou 
přišla Lucka, že se bude hrát vánoční divadlo s dětmi 
z farnosti. Ptala se mě, jestli bych si nechtěl vzít jednu roli 
na starost. Chvíli jsem o tom přemýšlel a řekl jsem, že 
vystupovat jako herec není to pravý ořechový, ale pomohl 
bych s hudbou, spíš mi tu hudbu nabídla Lucka, tak jsem 
se jí zeptal jakou má představu, jaká by tam mohla být 
hudba, z jaké oblasti atd. Příštího dne jsem sedl k počítači 
na internet a hledal jsem až jsem narazil na hudební 
skupinu, která se zabývala židovskými písněmi a 
melodiemi. Pustil jsem si první skladbu a v tu chvíli se mi 
hned zalíbila a řekl jsem si, že by se nám do divadla hodila 
a tak jsem si z jejich repertoáru nakonec vybral dvě. Obě 
tyto skladby jste mohli slyšet na našich vystoupeních 
v Přelouči, v Žiželicích a v Lipolticích. Jelikož divadlo 
přecházelo z jednoho prostředí do druhého: pastýři u ohně 
pod hvězdami (období narození malého Ježíše Krista) a u 
Bonifáce doma (současnost), tak jsme potřebovali hudbu i 
do současnosti. Hledali jsme a hledali, až naše herečka 
v hlavní roli Bonifáce Iveta přinesla své písničky. A hudba 
k divadlu byla na světě.  

V průběhu přibližně tří měsíců se děti od 5 let až po ty 
nejstarší 26 let nacvičovaly ve svém volném času vánoční 
scénku. I když nám byla v kostele zima, tak na zkouškách 
jsme se všichni pobavili při různých povedených situacích 
na jevišti, kdy herci vymýšleli provedení své role pro 
pobavení obecenstva. Někteří se nemohli dočkat, až 
budeme mít za sebou první vystoupení v Přelouči, ale 
všichni na konec byli rádi, že si zahráli divadlo a mohli 
strávit chvíle se svými přáteli a také si dát u Bonifáce 
dobré cukroví a koláče, které napekly maminky herců.  

Myslím si, že celé naše snažení, měl i svůj zdařený 
výsledek. I když byly některé zkoušky krušné, bylo to 
divadlo, které se mi líbilo. Divadlo mělo v sobě děj, vtip a 
hlavně svoji myšlenku. Jak už v naší scénce zaznělo: „Je 
ve Vás ve všech …“         Martin Hadáček 


