
BIBLICKÉ SLOVO NA ČERVEN 
„Berte na sebe břemena jedni druhých, 

 tak naplníte zákon Kristův.“  Gal 6, 2 

Konec dobrý, všechno dobré 
  Po pěkné pouti kněží a biskupů v Řecku vás zdravím a 

přeji všem školákům studentům a pedagogům zdárné 
ukončení školy. Biskup Dominik nám na pouti připomenul 
důležitost přípravy a přijetí sv. Otce, abychom se za víru 
nejenom nestyděli, ale také se i účastnili plánované mše v 
Brně a Staré Boleslavi. Katolíci v Řecku jsou v malém 
počtu, ale právě proto se musí více spoléhat na Boží pomoc. 
Tuto větší míru závislosti na Něm přeji všem, ať je konec 
našich projektů a úsilí dobrý.          Váš P. Pilka Lubomír    
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KALENDÁRIUM NA ČERVEN 
7. 6. neděle - Sbírka na potřeby diecéze 

9. 6. neděle 15:00 Domov Důchodců 

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

18. 6. čtvrtek 18:00 
 Biblická hodina  
    - 2. list Petrův a list Judův 

19. 6. pátek 18:00 
Slavnost  
    - Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

19. 6. pátek 19:00 Pobiřmovací setkání 

26. 6. pátek 17:30 
Zakončení školního roku  
– mše svatá, poté program na faře 

29. 6. pondělí 10:00 
Hradec Králové – Pouchov 
    - zakončení roku sv. Pavla 

BOHOSLUŽBY NA ČERVEN 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
7., 14., 21. 6. 2009 

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  6. 6.  
Neděle 28. 6. 

16:00 
11:00 

Mše svatá  
Poutní mše 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 21. 6. 11:00 Změna ! Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle  14. 6.  11:00 Pout k Božímu Tělu  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  28. 6.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  13. 6. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Neděle 28. 6. 15:00 Výjimečně ! Poutní mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 7. 6.  
! 19.7. ! 

 11:00 
14:00 

Mše svatá 
Poutní mše svatá 

 

Závěr školního roku 
Milí farníci, mládeži, děti! Srdečně Vás zveme na 

společné setkání v závěru školního roku. Začneme 
společnou mší svatou v 17:30 hodin v kostele sv. 
Jakuba a poté bude pokračovat program na farním 
dvoře.  Přijďte společně poděkovat za uplynulý školní 
rok a chválit Pána za pomoc a všechny dary, které nám 
dává!      Lucie Pavelková 

Zakončení roku Sv. Pavla 
Dne 29. června 2009 v Hradci Králové - Pouchově 

se uskuteční v 10:00 hodin v kostele sv. Pavla 
pontifikální mše svatá k zakončení roku sv. Pavla. Poté 
bude následovat program.  

Srdečně zveme. P. ICLic. Miloslav Šiffel 

Mariánská pouť – Navštívení Panny Marie 
Srdečně Vás zvu na Přeloučskou Mariánskou pouť, 

která se koná v neděli 5. července, na sv. Cyrila a 
Metoděje, pod ambity na Svatém Poli. První mše svatá 
bude sloužena v 8:00 hodin. Po mši svaté Mariánskou 
pouť obohatí koncertní vystoupení Kmochovy hudby 
Kolín, pod novým názvem Harmonie, která přednese 
od 9:15 hodin duchovní, zejména barokní hudbu. 
Všechny poutníky srdečně zve dirigent Petr Stříška. Po 
koncertu bude následovat hlavní poutní mše svatá od 
10:30 hodin, kde hlavím celebrantem je Mons. Josef 
Socha.       Na shledanou se těší P. Lubomír Pilka 

Farní pouť za Svatým otcem do Staré Boleslavi 
Srdečně Vás zveme na farní pouť za Svatým otcem 

Benediktem XVI. do Staré Boleslavi v pondělí 28. 9. 
Přihlašte se do 31. 7.  na faře Lucii Pavelkové nebo na 
tel. číslo: 732 500 118; fara 466 672 559. Podle potřeby 
vypravíme autobusy. 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Sobota 27. 6. v 15:00 mše svatá s nedělní platností 

  



Prosba za šťastný průběh návštěvy Sv. otce 
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás 

navštíví Svatý otec Benedikt XVl. Veď nás svou láskou, 
abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí 
celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a 
naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus. 
Dej, ať se zpevní naše víra, abychom pozorně 
naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše 
srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se 
rozhoří naše láska, aby se u nás cítil dobře. Dopřej 
nám, abychom mu mohli ukázat mnoho dobrých činů a 
udělali mu tím radost. Dej, aby dny, které v naší vlasti 
stráví, byly pro něho i pro nás a celou společnost 
přínosem a povzbuzením. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Téma návštěvy jsou tři Božské 
ctnosti: Víra, naděje a láska. Odlišnost 
věřícího křesťana vyrůstá právě 
z těchto ctností. Pokud se v jeho 
životě neuplatňují a nejsou zřejmé na 
jeho chování, je křesťanem jen podle 
jména, ale ne skutečně. Trojice 
Božských ctností se projevuje tím, že 
věřící člověk uznává Boha a jím daný odvěký řád. 
Protože v Boha a jeho řád a přísliby opravdu věří, 
neobává se budoucnosti, i když ví, že nemusí být 
příjemná. I nad hrozícími pohromami, stojí Bůh, který 
je věrný a milosrdný. Konečně ví, že život, který je 
láska, vyžaduje oběti, a je proto obětavý. Obává se 
sobectví a slouží proudu života, z něhož nechce být 
vyloučen. Ctnosti, o nichž mluvíme, jsou vnitřně 
propojeny do jednoty, jedna druhou plodí, vzájemně se 
předpokládají a jedna v druhou přecházejí.  

Co je naděje jiného, než víra zahleděná do 
budoucnosti? Co je láska jiného než uskutečňovaná 
víra? Čím jiným, než zápasem o naději je víra 
zkoušena a sílí? Čím jiným než obětavou láskou žije? 
 

Božská ctnost - Víra 
Vyjdeme-li od nejobecnějšího významu slova víra, 

pak je to přesvědčení, že něco je pravda, je to tak, jak 
mi to říkají druzí a jak to říkám já. Běžně se víra opírá 
o důkazy, ve vědě předložitelné, nebo o rozumné 
zdůvodnění opřené o logická pravidla. Věřit můžeme 
také na základě svědectví věrohodných lidí. Autorita 
takových lidí je u nás svázána s tím, že říkají pravdu a 
jsou rozumní. 

Víra v Boha a vše, co se vymyká rozumovému 
poznání, je ovšem jiná. 
Zůstává totiž vírou provždy, 
nelze ji vědecky ověřit. 
Jednou ovšem přejde v 
blažené přímé patření na 
Boha a v průběhu života 
získává oporu v okamžicích, 
kdy pocítíme Boží přítomnost 
tu v podobě zvláštní ochrany, 
tu ve tvaru jiné milosti. 
Věřím, ale neznamená, vím. 
Důkazy Boží existence, 
jakkoli důmyslné, mají 

trhliny a jsou proto nedostatečné. Nevěřící se od věřících 
liší tím, že věří v něco jiného. 

Víra mění život člověka. Projevuje se to hlavně jeho 
skutky, dále tichou radostí, úctou a vděčností. Jestliže 
často slyšíme, že věřící to mají snadné nebo lehčí, je to 
výrazem podivu nad vyrovnaností a trpělivosti, nad silou 
věřících. Ti to nemají nijak lehčí v tom smyslu, že by je 
nemoc méně bolela, nebo smrt drahých méně ochuzovala 
jejich rodinu. Staví se k tomu ale jinak. Mnoho věcí mají 
dokonce těžších než většina nevěřících. Jednak jsou jiní, 
což vede nejen k jejich různě negativnímu posuzováni, 
odsuzování a často i pronásledování. Jednak na sebe 
přijímají povinnosti, které z víry plynou jako nutné 
důsledky. Katolicky věřící člověk totiž předně věří v 
Trojjediného Boha, ve vtělení Božího Syna, v jeho oběť, 

smrt a slavné zmrtvýchvstání a věří v 
Kristovo přikázaní lásky k Bohu a k 
bližnímu a to ho zavazuje k obětavosti a 
vkládá na něho odpovědnost za dobro 
druhých. 

Obsah víry, tj. v co věříme, je 
vyjádřen ve vyznání víry, kterým se 
veřejně každou neděli hlásíme k Bohu, 

Kristu a církvi, která je společenstvím víry. Měli bychom 
přemýšlet, v koho jsme uvěřili - v Boha, všemohoucího 
stvořitele, v zachránce a spasitele, který z lásky k nám 
přišel, aby nás vykoupil, v Boha-Ducha, který všechno 
udržuje v bytí a všechno obnovuje. Měli bychom si 
uvědomit, jak veliký dar je víra i jak o něj pečujeme. S 
bolestí bychom se měli podívat, kam spěje společnost, 
která Boha odmítá a uvěřila v jiná božstva, v modly nové 
doby. Míra sobectví, brutality a nezájmu je totiž úměrná 
odklonu lidí od Boha. Bezbožný svět je světem 
bezbožných, Boha popírajících lidí, kteří nehodlají 
respektovat ani jeho řád ochraňující Život. Tím se nám 
také objasní v čem je náš úkol a proč se říká, že příchod 
těch, kdo nesou Radostnou zvěst (Evangelium) je toužebně 
očekávaný a tak milý.  

 

Prosba o víru 
Všemohoucí, věčný Bože! Víme, že naše víra je často 
slabá a rozkolísaná. Odpusť nám, prosíme, že se 
necháváme svést k nepravým bůžkům a modlám nové doby 
a stáváme se manipulovanými otroky konzumní 
společnosti. Dej nám sílu tomu vzdorovat, abychom se 
drželi pravých hodnot a chránili převzácný dar víry. 
Prosíme Tě, abychom s úctou a pravidelně četli Písmo 
svaté, neboť je to Tvé nezvratné a tvůrčí slovo, kterým jsi 
nám odhalil smysl našeho života. Stvořil jsi celý vesmír a 

stvořil jsi i nás. Patříme Ti a 
s radostí Ti máme sloužit. 
Povzbuzuj nás, abychom 
konali dobro, neboť bez 
skutků lásky je víra mrtvá.  

Prosíme o to skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

… vezměte štít víry, 
kterým byste mohli uhasit 
všechny ohnivé šípy toho 
ničemníka. (Ef 6, 16)  
(ctnost, naděje, bude uvedena 
v dalším čísle farního listu) 

Úmysly Apoštolátu modlitby pro rok 2009 
Červen 

1. (Snížení zahraničních dluhů) Aby mezinárodní 
pozornost vůči chudším zemím dala vzniknout konkrétní 
pomoci, zvláště ve snížení zdrcujícího břemena 
zahraničních dluhů. 
2. (Za církev v oblastech násilí) Aby církve, které 
působí v oblastech poznamenaných násilím, byly 
podporovány láskou a konkrétní blízkostí všech katolíků 
na světě. 
3. (Apoštolát, evangelizace, sv. Pavel) Aby na 
přímluvu apoštola národů evangelium prostupovalo do 
všech oblastí a okamžiků každodenního života. 


