
BIBLICKÉ SLOVO NA LEDEN 
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo byl Bůh; a on se 

nám narodil jako Spasitel světa. Jan 1,1; 
 

POKOJNÝ & AKTIVNÍ NOVÝ ROK 2012 
      Milí farníci! Začátkem adventu byl vyhlášen Rok 
Biřmování. Svátost „Ohně“ potvrzuje křestní vyvolení a 
zodpovědnost věřícího za církev, do které patříme. 
Třináctiletý Ježíš se stává „dospělým věřícím“ a před 
Bohem je spolu s ostatními muži volán k modlitbě. Panna 
Maria bere úkol Bohorodičky na sebe s vírou; Zachariáš  
oněměl, díky Bohu po devíti měsících nakonec promlouvá 
„Benediktus“. A my; katoličtí mužové a ženy? Mnozí jsme 
již věkem dospělý; zodpovědnost za víru, církev, kostel, 
duchovní život jsme bohužel ještě plně nepřijali! Stále jsem 
optimista☺.Bůh činí věci nové! Přeji Vám do Nového Roku 
2012 odvahu přijmout Ducha Svatého, Ducha Pokoje a 
Odhodlání. Ať nás nově zapaluje.           P. Pilka Lubomír 

. 
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NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
 

 

KALENDÁRIUM NA LEDEN 

3. 1. úterý 15:00 Mše svatá – domov důchodců 

6. 1. pátek 18:00 Slavnost Zjevení Páně 

8. 1. neděle  Svátek Křtu Páně  

13. 1. pátek 19:00 Přednáška – Charisma uctívání 

18. – 25. 1.  
Týden modliteb za jednotu 
křesťanů  

25. 1. středa  18:00 Svátek Obrácení Sv. Pavla 

2. 2. čtvrtek 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) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 
1.,8.,15.,22.1.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 1. a 29.1. 
Sobota 4. 2. 

11:00
16:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 15. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 22. 1. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  29. 1.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Až o Velikonocích 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Až o Velikonocích 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 
8. 1. a 5. 2. 

11:00 Mše svatá 

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od  18. do 

25. ledna 2012.  Tématem je  "Všichni budeme proměněni 
skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista." (srov. 1 K 
15,51-58). Později bude zveřejněna informace ohledně 
sbírky, kterou vyhlašuje v rámci Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů Ekumenická Rada Církví v ČR. Bližší informace 
na internetové stránce: www.ekumenickarada.cz 

Program modlitby za jednotu v naší farnosti sledujte 
v ohláškách. 

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOCE 2011 

Srdečně chci poděkovat Všem, rád bych i osobně; za 
vaši službu v našich chrámech o Vánocích. Bez této služby 
by se nemohly Vánoce konat. Děkuji ministrantům, 
kostelníkům, varhaníkům, zpěvákům, mládeži a dětem, 
děkuji za stromečky, za dárky, za přijetí u svátečního stolu, 
všem dalším „neviditelným ☺ lidem“ kteří mě máte rádi a 
podporujete mě i farnosti. Děkuji za službu naší pastorační 
asistentky Lucie Pavelkové při sborech, divadle, atd… 

Děkuji a + žehnám Vám a Vašim drahým. Váš Pan 
farář Lubomír  …Blaze těm, kdo působí pokoj…  

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 



ZABÍT LÁSKU 
V dějinách světa nastal jednou strašlivý den, kdy 

nenávist, královna špatných pocitů, nedostatků a neřestí, 
svolala narychlo poradu. Všechny temné pocity světa a 
nejzvrhlejší přání lidského srdce přispěchaly s velkou 
zvědavostí. 

Když se všichni shromáždili, nenávist promluvila. 
„Svolala jsem vás dnes proto, že si z celého srdce přeji 
někoho zabít.“ Přítomní se tomu příliš nedivili, neboť 
nenávist vždycky chovala touhu někoho zabít. Přemítali 
však, koho je tak těžké zabít, že je k tomu nenávist 
všechny potřebuje. „Chci, abyste zabili lásku,“ řekla. 
Zlomyslně se usmáli. Nejeden z nich si totiž přál to samé.  

Prvním dobrovolníkem byl špatný charakter. Řekl: 
„Vydám se lásku zabít a ujišťuji vás, že do roka bude po 
smrti; vyvolám takovou neshodu a zuřivost, že to 
neunese.“ Za rok se opět sešli, ale velmi je zklamalo, co 
jim sdělil špatný charakter: „Je mi líto, vyzkoušel jsem 
všechno, ale když jsem zasel nesvár, láska jej překonala a 
šla dál.“ 

Pak se horlivě nabídla ctižádost, okázale předvedla 
svou moc a řekla: „Když špatný charakter neuspěl, půjdu 
já. Odvedu pozornost lásky k touze po bohatství a moci. 
To ji nenechá v klidu.“ A tak ctižádost zaútočila na svou 
oběť, která skutečně utrpěla ránu, ale přesto se rozhodla jít 
dál, vzdala se veškeré touhy po moci a znovu zvítězila. 

Nenávist rozzuřená z neúspěchu ctižádosti vyslala 
žárlivost, výsměšnou a zvrácenou, která nastražila všechny 
možné pasti, aby lásku svedla z  cesty a zranila ji 
pochybnostmi a nepodloženým podezíráním. Láska 
zmatená tím, co se dělo, plakala a nechtěla zemřít. Sebrala 
odvahu a sílu, přemohla zlobu a vyhrála.  

Rok co rok pokračovala nenávist v boji. Vysílala 
nejzákeřnější útočníky – lhostejnost, sobectví, nezájem, 
chudobu, nemoc a mnoho dalších; žádný však neuspěl. 
Jakmile láska cítila, že umdlévá, sebrala sílu a všechno 
překonala.  

Nenávist nabyla přesvědčení, že láska je neporazitelná 
a řekla ostatním: „Nic s tím neuděláme, láska všechno 
vydržela. Bojujeme spoustu let, ale není to nic platné.“ 

Najednou se v rohu místnosti zvedl nepříliš známý 
pocit, oblečený v černém. Tvář mu zakrýval obrovský 
klobouk. Podobal se smrti a sebejistě prohlásil: „Já lásku 
zabiji, sprovodím ji ze světa.“ Všichni se ptali, kdo to jen 
je, že má v úmyslu udělat, co jim se nepodařilo. Nenávist 
řekla: „Jdi a udělej to.“ Zanedlouho nenávist svolala 
všechny pocity a oznámila, že se konečně podařilo lásku 
zabít. Měly radost, i když je to překvapilo. Potom 
promluvil pocit v černém klobouku: „Tady vám předávám 
lásku – mrtvou zničenou.“ A bez dalších slov odešel. 
„Počkej,“ řekla nenávist, „v krátkém čase si lásku úplně 
zneškodnil, dohnal k zoufalství a ona se vůbec nebránila… 
Kdo jsi?“ 

Pocit poprvé ukázal svoji hrozivou tvář a odvětil: 
„Jsem ♥ rutina.“ ☻ 

◦ Když se ztotožním s každým uvedeným pocitem, 
 tak se ve vztahu k němu vidím… 

◦ Je rutina schopná zabít ve mně lásku?  
V jakých vztazích? Existuje z toho cesta ven? 

◦ Moje silné stránky, které používám k záchraně lásky,  
jsou … 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 NA PŘELOUČSKU 
 „My t ři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem 

vám ……“ se již po dvanácté ponese ulicemi Přelouče a 
dalších 37 přilehlých obcích Přeloučska. Ve dnech 3.1. až 
8.1.2012 vyjdou s koledou Tři králové - Kašpar, Baltazar a 
Melichar, aby označili dveře posvěcenou křídou 
počátečními písmeny svých jmen +K+M+B a přinesli tak 
do domácnosti požehnání pro celý další rok. Do kostýmů 
králů se v tento jedinečných okamžik převlékne 230 žáků 
základních škol a jako doprovod je připraveno asi 75 
vedoucích skupinek z řad 15tiletých spolužáků nebo 
dobrovolníků z řad dospělých. 

Slavnostním 
zakončením 

sbírky bude již 
tradičně koncert 
připravený ve 
spolupráci se 
ZUŠ Přelouč. 
V neděli 8.ledna 
2012 v 15 hodin 
v kostele 
sv.Jakuba, čeká 
na všechny nejen 
zima, ale 

především nezapomenutelná atmosféra a hudba, lahodící 
uchu i duši. 

Výtěžek sbírky bude použit na zajištění aktivizačních a 
pečovatelských služeb pro seniory, na pomoc sociálně 
slabým mladým rodinám s dětmi a pro provoz 
nízkoprahového centra Jakub klub. Z loňského výtěžku 
jsme nakoupili nové kompenzační pomůcky pro seniory a 
zdravotně postižené, nové vybavení pro Jakub klub, knižní 
poukázky pro dobrovolníky, vzdělávání zaměstnanců i 
dobrovolníků. 5% z výtěžku jsme věnovali jako všechny 
Charity naší diecéze na nákup školního autobusu pro 
projekt Adopce na dálku v Indii, který tam již jezdí☺  

Monika Krejčíková, koordinátorka sbírky 

 

MYŠLENKY O RADOSTI… 

Radost vstupuje do našeho života, 
když máme co dělat, co milovat,  

v co doufat. J.Addison 

 Kdo umí milovat, je šťastný.  
H.Hesse 

Chceš li v žití šťasten být, 
přispěj k štěstí druhému,   
neboť radost, kterou 
dáváš, vrací se k srdci 
tvému.  J.W. Goethe 

Bůh ti dal obličej, usmívat 
se musíš sám.  Přísloví 

Štěstí se nastěhuje do 
domu, z jehož oken zní smích.  Polské přísloví 

Největší dar, který člověk na světě má, je: dobře žít 
s těmi, kdo jsou vedle něj.   Egidius z Assisi 


