
BIBLICKÉ SLOVO NA LEDEN 
Jako jste ve svém smýšlení dříve bloudili pryč od 

Boha, tak se nyní obraťte a desetkrát více ho hledejte. 
Báruk 4,28 

* NOVÝ ZAČÁTEK - ROK 2011 * 
    Milí farníci, rok 2010 je už za námi a doufám, že se 
vám loni událo i něco více důležitého a pěkného, jako 
normálně. Pro mě to byla v březnu nezapomenutelná 
pouť do Svaté Země. Díky Bohu za to, i za všechno co 
bylo, dobré i zlé. A znovu se snažme jít za Kristem, je 
to cesta náročná, ale požehnaná! Ve středověku byl 
jeden skvělý mladík, plný krásných nadějí, který 
jednou hleděl na tělesnou schránku zemřelého 
příbuzného a uslyšel, jak se z ní ozývá hlas: „To, co jsi 
ty, jsem byl i já. To, co jsem já, budeš i ty!“ Tato 
myšlenka jím otřásla do té míry, že se z mladého 
světáka stal světec: svatý opat Silvestr.  

Přeji Vám šťastný nový rok! P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA LEDEN 
4. – 9. ledna  Tříkrálová sbírka 

4. 1. úterý 15:00  Domov důchodců – mše svatá 

6. 1. čtvrtek 18:00 Slavnost Zjevení Páně 

9. 1. neděle   Svátek Křtu Páně 

14. 1. pátek 17:15 Vikariátní setkání mládeže 

18. 1. úterý   
Začátek týdne modliteb  
za jednotu křesťanů   

25. 1. úterý 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) 

!!Mše svatá 8. 1. v 18:00 hodin NEBUDE!! 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
1., 9., 16., 23. 1.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  15 1.  
Neděle 30. 1. 

16:00
11:00 

Výjimečně  
Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 1. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 16. 1.  11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 2. a 30. 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 2.1. a 6. 2.  11:00 Mše svatá 

 

 

KŘEST 
Tématem diecézního pastoračního plánu na rok 2011 
je Křest: odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, 
statečnost a věrnost. Vychází z plánu ČBK, který je 
tříletou přípravou na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu. Příští rok se budeme více 
věnovat svátosti biřmování a pak  svátosti eucharistie.  

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH 
Tématem 26. světového setkání mladých v Madridu ve 
dnech 16. – 21. srpna je „V Kristu zapusťte kořeny, na 
něm postavte základy, pevně se držte víry." (srov. Kol 
2, 7). Součástí je program nazvaný „Dny v diecézích“ 
od 11. do 15. srpna 2011. Českou skupinu bude hostit 
diecéze Tarragona. 

V SELMICÍCH U SV. VAVŘINCE MŠE SVATÁ O VELIKONOCÍCH 



PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ SVÁTKY. 

Upřímně děkuji všem, kteří o letošních vánocích 
opět nabídli svůj čas a sílu v oběť pro druhé. Děkuji 
za stromky do kostela p. Drtinovi a p. Horálkovi 
z Hošťalovic, pomoc při výzdobě, za službu všem 
kostelníkům, varhaníkům, sboru, ministrantům a 
všem, kdo s láskou sloužili. Pán ať jim odplatí svou 
milostí. Díky za pozvání ke svátečnímu stolu i za 
dárky a přátelství. Opět děkuji Lucii a dětem a 
mládeži za jejich vánoční divadlo - Toto je skutečná a 
prožívaná radost  z víry.  Všem blahopřeji !        

 P. Lubomír  Pilka 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v 
roce 2011 připravili jeruzalémští křesťané, kteří si 
jako téma zvolili Skutky 2, 42: "Vytrvale poslouchali 
učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se." 

Tento text odkazuje k počátkům církve v 
Jeruzalémě, vyzývá k reflexi a obnově, k návratu 
zpět ke kořenům víry, je připomenutím doby, kdy 
církev byla jedna. I my se budeme snažit uskutečnit 
v Přelouči společné ekumenické setkání.                   
Více bude v ohláškách. L.P. 

LOGO SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE 2011 
Mládež z celého světa se sjednocuje, aby společně 

s papežem slavili svoji víru pod křížem. Vytváří 

korunu Panny Marie Almudenské, patronky 
Madridu. V koruně je možné rozpoznat písmeno „M" 
- symbol Panny Marie a též počáteční písmeno 
Madridu, místo setkání. Kříž, symbol křesťanství, je 
vyzdvižen nad celé setkání papeže s mladými, kteří 
svým svědectvím vytváří viditelné motto světových 
dnů mládeže (WYD): „V Kristu zapusťte kořeny, na 
něm postavte základy, pevně se držte víry." (srov. 
Kol 2, 7). Logo WYD je samo o sobě katechezí, 
příležitostí k evangelizaci: rychlou a spolehlivou 
cestou ke Kristu je Panna Maria, 
Matka Boží a všech lidí. Mladí 
lidé mají v Mariině víře příklad a 
vzor, jak dosáhnout Krista a splnit 
primární cíl WYD - hlásat světu 
Jeho poselství. Logo je tvořeno 
spontánními, ale pevnými tahy 
- jako mládež 21. století. Vyjadřuje blízkost, 
přívětivost, otevřenost, radost, nenucenost a 
pozitivnost. Použitá škála teplých barev (červená, 
oranžová a žlutá) vyzařují nezaměnitelné teplo a 
horko, znázorňují identitu města Madrid i celého 
Španělska. Tyto barvy taky odráží „Boží horkost" - 
Trojiční lásku. 

PORCELÁNOVÝ KVĚTINÁČ 

Mistr a strážce se dělili o správu jednoho zen-bud 
-histického kláštera. Strážce jednoho dne zemřel a 
bylo nutné najít jeho nástupce. Mistr shromáždil 
žáky, aby rozhodl, kdo z nich bude mít tu čest s ním 
úzce spolupracovat. „Nastíním vám určitý problém,“ 
řekl mistr, „a ten, kdo jej první vyřeší, stane se 
novým strážcem chrámu“. Když domluvil, postavil 
doprostřed místnosti lavičku. Položil na ni květináč 
z velmi drahého porcelánu, který zdobila červená 
růže. „To je ten problém,“ řekl mistr, „vyřešte ho“. 
Žáci si „problém“ rozpačitě prohlíželi a 
v důmyslném a neobvyklém vzoru se snažili 
rozpoznat, co svěží půvabná růže představuje. Co 
mají udělat? Co je to za hádanku? 

Čas plynul, aniž by někdo záhadu vyřešil; pouze 
„problém“ obhlíželi, až se jeden z nich zvedl, 
rozhlédl se po ostatních žácích a učiteli, odhodlaně 
zamířil ke květináči, shodil jej na zem a ten se rozbil 
na tisíc kusů. „Konečně to někdo udělal!“ zvolal 
mistr. „Začínal jsem pochybovat, zda jsme vás 
všechny ty roky dobře vedli. Ty budeš novým 
strážcem“. Žák se vrátil na své místo a mistr to 
vysvětlil: „Vyjádřil jsem se naprosto jasně. Řekl jsem, 
že stojíme před problémem. Nezáleží na tom, jak 
krásný a fascinující problém je; je třeba ho odstranit.“ 
-Problém je problém. Ale někdy ho obcházím, místo 
abych ho řešil… 
-Je možné, že občas podlehnu pokušení spokojit se 
s užitkem, který může vyplynout z toho, když se 
problému nepostavím… 
-Řešit problém předpokládá občas přijmout to, že se 
řešením něco rozbije… 

DESATERO - NAPLNĚNÉ V KRISTU 
1, Budeš se ke mně 
chovat upřímně. 
2, Budeš se chovat a 
mluvit důstojně. 
3, Budeš mít jasný 
žebříček hodnot. 
4, Buď poslušný a měj 
úctu k rodičům. 
5, Ochraňuj život od početí k přirozené 
smrti. 
6, Buď věrný svému povolání a své budoucí 
ženě. 
7, Buď důvěryhodný. 
8, Buď poctivý jak slovem, tak skutkem. 
9, Když někoho obdivuješ, dívej se čistýma 
očima. 
10. Buď vděčný za to, co máš. 

Velice pěkná knížka „Crash test“ autora Marka 
Hartla od Karmelitánů mě přivedla i pro vás 
přiblížit jednu stránku této knížky, v níž autor 
narazil.         Na Boží lásku! 


