
BIBLICKÉ SLOVO NA ÚNOR 
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 

nevychloubá a není domýšlivá…Ať se děje cokoliv, láska 
vydrží,láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ 

1. Kor 13, 4.7 

AŤ JE V NÁS – JEŽÍŠ -A HŘEJE NÁS  
Milý farníci, na nedostatek sněhu a mrazu si opravdu 

nemůžeme stěžovat. A kdo chce být pokorný, Bůh pro něj 
připraví příležitostí k pokoře ažaž. Ale, kdo z nás chce být 
ještě pokornější, kdo z  nás chce být více obětavější? 

Nepotkáváme v sobě kolikrát ještě toho vychytralého, 
pyšného, zlého, sprostého, polovičatého a jinak zraněného 
„starého člověka“? Nebojme se!, a ochotně spolupracujme 
s našim Pánem, ať v nás nebydlí stín a mráz, ale jeho Láska. 

Přeji hezký masopust a ještě hezčí Půst.  P.Lubomír Pilka  
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KALENDÁRIUM NA ÚNOR 

9. 2. úterý 15:00 Mše svatá - Domov důchodců 

11. 2. čtvrtek 8:00 Panna Maria Lurdská 

12. 2. pátek 18:00 Pomazání nemocných-Sv.Jakub 

17. 2. středa 
17:30 
18:00 

Křížová cesta 
Popeleční středa – mše svatá 

19. 2. pátek 19:00 Přednáška – dar Rozumu 

22. 2. pondělí  Svátek Stolce sv. Petra 

26. 2. pátek 19:00 Společenství mládeže 

28. 2. neděle 9:30 Sbírka na Svatopetrský haléř 

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 7., 14., 21. 2.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  6. 2., 6.3. 
Neděle 28. 2. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  
Neděle 14. 2. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 21. 2.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 28. 2.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až o Velikonocích - Mše svatá až 10.4. 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích - Mše svatá až 17.4. 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 7. 2., 7. 3.  11:00 Mše svatá 

SELMICE  SV. VAVŘINEC - MŠE SVATÁ  24. DUBNA 

 

MASOPUST 
V sobotu 13. února se na faře koná masopustní 

setkání. Začneme ve 14:00 masopustním obědem. 
Zahrajeme i hry, nebude chybět hudba k tanci a zpěvu. 
Přibližný konec 20:00 hod. Prosíme zájemce, aby se napsali 
na list v kostele. Vstupné 50,- Kč. Zve pastorační rada 

KNIHOVNA 
Milí farníci, od ledna 2010 je otevřena knihovna na 

faře. Otevřena je každou 1. a 3. neděli v měsíci od 10:30 – 
11:00 hodin. Lze si zapůjčit knihy duchovní, historické, 
biblické, romány, pro děti a mládež, knihy o duchovním 
životě. Přijďte, těšíme se!    Zdraví Ajka 

PASTORAČNÍ AKTIVITY 2010 
1. sobota v měsíci  19:00 – 20:00  Adorace 

1. neděle v měsíci – modlitební společenství na faře v 17.00 
2. pátek v měsíci – společenství nad Písmem svatým 
3. pátek v měsíci – Přednáška – dary Ducha svatého 

Poslední pátek v měsíci - společenství mládeže a dětí 
20. března - Postní duch.obnova – vede P.Zdeněk Skalický 

27. března - Diecézní setkání mládeže - Hradec Králové 
24. duben Libice n.Cidlinou-kolová pouť za duch.povolání 
1. května – oslava 90. narozenin Mons. Karla Otčenáška 
19. červen  - farní výlet  Hejnice - Lemberk - Jablonné 

4. července - Přeloučská Mariánská pouť - na Svatém Poli 
25. července – Svatojakubský den       5. září - Farní den 
2. říjen – Den bible ve farnosti - katolické biblické dílo 

 



ČTĚME KNIHY, TAM TO VŠECHNO JE… 
Lucie minule přečetla hezkou knihu a tak jsem ji požádal, 

ať taky o ní napíše, a ona se nebála a napsala. Jmenuje se: 
 „Pět jazyků lásky“ 

- naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého - 
Pavel, apoštol vyslaný k pohanům, zdůrazňoval lásku, 

když ukazoval, že lidské snažení, které není motivováno 
láskou, je nakonec marné. Byl přesvědčen, že na konci 
každého lidského dramatu stojí pouze tři důležité symboly: 
„víra, naděje a láska.“ „Ale největší z té trojice 
je láska.“ (1Kor 13, 13) V našem životě již od 
dětství pociťujeme potřebu, že někam patřím a 
že je o mne zájem. Bez lásky zůstane člověk 
deformovaný jak emocionálně, tak sociálně. 
Potřeba cítit lásku není jen dětským fenoménem, ale provází 
nás celým životem, v dospělosti i v manželství. Něco v nás 
touží po tom, aby nás ostatní milovali. Samota je pro lidskou 
duši zničující. V srdci všech lidí se skrývá touha po 
důvěrnosti a touha být milován. Láska je velice důležitá, ale 
zároveň poněkud prchavá. Každý máme svou citovou nádrž 
na lásku. Naplnit naši citovou nádrž láskou pomáhá nejen 
manželům znovu najít k sobě cestu, ale každému z nás. 
Může snad prázdná citová nádrž na lásku působit nevhodné 
chování, rozchody manželů, drsná slova a kritický přístup? 
Pokud budu hovořit jazykem lásky svého bližního, může se 
jeho chování, ale i mé, radikálně změnit. 

1. jazyk lásky – Slova ujištění 
 Skutečná láska nespočívá v tom, že budete mít všechno, 

co chcete, ale že budete dělat dobré věci pro toho, koho 
milujete. Ve skutečnosti to ale zároveň funguje tak, že když 
jsme sami kladně přijímání, máme mnohem větší motivaci 
toto jednání opětovat a vycházet partnerovi také vstříc. 
Pozitivní verbální hodnocení – slova povzbuzení -  je jednou 
z více možností, jak projevit svou podporu. Přesný význam 
slova povzbuzení znamená „naplnit odvahou“. Všichni 
máme svá skrytá místa, kde se cítíme nejistě. Vaše 
povzbudivá slova mohou vašemu partnerovi dodat odvahu, 
bez které si netroufne udělat první krok. Nejde o 
přesvědčování ale o povzbuzení k rozvíjení jeho vlastních 
zájmů. Dalším způsobem jak vyjádřit lásku verbálně je 
pomocí laskavých slov. Láska nepočítá chyby, nepřipomíná 
minulá selhání. Můžeme se ale přiznat ke svému selhání, 
požádat o odpuštění, pokusit se příště jednat jinak. Láska 
bude prosit, ne klást požadavky. Jestliže naše potřeby 
přivádíme na svět v podobě nároků, ničíme tím 
jakoukoliv šanci na vybudování vztahu a naše 
požadavky partnera odradí. Pokud ale naopak 
formulujeme své potřeby a touhy jako prosby, 
naznačujeme tak směr, dáváme vodítko, ne 
ultimáta a potvrzujeme jeho nebo její příslušné 
schopnosti. 

2. jazyk lásky – Pozornost 
Pokud se jedná o pozornost, myslí se tím 

opravdu plná, maximálně soustředěná pozornost. Nemyslí se 
tím, že budete sedět vedle sebe na gauči a dívat se na 
televizi. Pokud věnujeme někomu svých dvacet minut 
pozornosti, dáváme tak druhému dvacet minut svého života. 
Těch dvacet minut se nikdy nevrátí zpět; dáváme si tak část 
svých životů. Nejvýznamnějším aspektem pozornosti je 
blízkost - nikoliv fyzická, ale blízkost vyplývající ze 

schopnosti soustředit se plně jeden na druhého. Věnovat se 
sobě navzájem neznamená, že se musíme jeden druhému 
dívat dlouhé chvíle do očí. Znamená to např., že budeme 
něco dělat společně a že svou pozornost a zájem přitom 
budeme směrovat ke svému partnerovi, ke svému bližnímu.  

K důležitým aspektům jazyku pozornosti patří vzájemné 
naslouchání - trpělivě vyslechnu vše, co má  druhý na srdci. 
Budu klást otázky, ne znechuceně, ale s upřímnou snahou 
pochopit názory, pocity a přání druhého. Když k vám partner 

bude hovořit, dívejte se mu do očí a nedělejte přitom 
nic jiného. Vnímejte jeho pocity, sledujte jeho řeč 
těla, fyzický projev a při naslouchání neskákejte 
partnerovi do řeči. Cílem je pochopit toho druhého, 
ne vnucovat své názory. 

3. jazyk lásky – Přijímání darů 
Dárek je něco, co můžete vzít do rukou a říci: „Podívej, 

vzpomněl si na mě“  nebo „Vzpomněla si na mne“. Abyste 
někomu mohli koupit dárek, musíte na něj nejdřív myslet. 
Dárek sám o sobě se potom stává symbolem onoho 
vzpomínání. Vaše vzpomínka tak nezůstane skryta jen ve 
vaší mysli, ale darem je prezentována veřejně jakožto výraz 
lásky. Existuje jeden nehmatatelný dar, který někdy může 
promlouvat hlasitěji než dar, který se dá vzít do rukou. 
Říkám tomu darování sebe sama nebo dar blízkosti. Být 
tam, kde vás váš partner či blízký potřebuje. 

4. jazyk lásky – Skutky služby 
Skutky lásky představují dělání věcí, které vaši blízkou 

osobu potěší. Vyjadřuji svou lásku tím, že něco dělám jen 
kvůli němu či jí. Ježíš Kristus nám na velice jednoduchém a 
přitom velmi hlubokém příkladu ukázal, jak máme jedni 
druhým projevovat svou lásku, když myl nohy svým 
učedníkům. Po tomto jednoduchém skutku lásky učedníky 
povzbudil k tomu, aby Jej v Jeho příkladu následovali. 
Apoštol Pavel to uzavřel slovy „Služte v lásce jedni 
druhým.“ (Gal 5, 13)  

5. jazyk lásky – Fyzický kontakt 
Fyzický dotek je jedním ze způsobů jak projevit lásku. Ty 

děti, které jsou chovány, objímány a laskány, mají mnohem 
vyrovnanější emocionální život ve srovnání s dětmi 
vyrůstajícími bez takových fyzických kontaktů. Fyzický 
kontakt je také velmi účinný způsob k vyjádření partnerské 
lásky. Lidé, jejichž jazykem je fyzický kontakt, touží po 
vnitřní otevřenosti svých protějšků a po jejich fyzickém 
kontaktu. Prohrábnutí vlasů rukou, masáž zad, držení se za 

ruce, objetí, sexuální styk – všechny tyto a 
mnohé další „doteky lásky“ jsou záchranným 
pásem pro člověka, pro kterého je fyzický 
kontakt primárním jazykem lásky.  

Udělejte si čas a napište si na kus papíru, 
který jazyk je vaším primárním jazykem. Ty, 
co zůstanou, seřaďte podle pořadí důležitosti a 
to samé potom udělejte se svým partnerem. 
Zamyslete se, jaký jazyk lásky má vaše 

nejbližší osoba. Naučit se primárnímu jazyku lásky vašeho 
partnera, blízké osoby a rozhodnout se potom tímto jazykem 
mluvit, znamená radikální změnu. Všichni se musíme, každý 
den znovu, rozhodovat, zda budeme nebo nebudeme svého 
partnera milovat. Lásku si nemůžeme vynutit. Láska je volba 
a každý z nás se pro ni může rozhodnout už dnes. 

(Gary Chapman. Pět jazyků lásky. Návrat Domů, 2009) 

„PĚT JAZYKŮ LÁSKY“ 
1. Slova ujištění 
2. Pozornost 
3. Přijímání darů 
4. Skutky služby 
5. Fyzický kontakt 


