
BIBLICKÉ SLOVO NA ZÁŘÍ 
„Šimone, syne Janův, miluješ mě?“  

Odpověděl mu: „Ano, Pane, Ty víš, že Tě miluji!“  
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Jan 21, 16 

Věřící - Přijede k nám Pastýř! 
Po krásných prázdninách, za které patří 
Bohu díky, následuje znova práce. 
Dočkali jsme se školního roku a blíží se 
vzácná návštěva papeže Benedikta XVI. 
Na duchovní i lidské rovině nám přináší  
povzbuzení, naději a požehnání náš 
nejvyšší velekněz-pastýř. Očekávejme a 
přivítejme ho s láskou, a nadšeně.  

P. Lubomír Pilka 
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Srdečně vás zveme na Den Bible 
V rámci  Dne Bible ve farnostech naše farnost má tu čest 

přivítat zástupce Českého katolického biblického díla a to P. 
Doc. Petra Chalupu a Mgr. Marii Klaškovou. Setkáme se na 
faře v Přelouči v sobotu 10. října v 9:30 hod, kde se dozvíme 
o metodách praktické práce s Biblí. Tento kurz je určen pro 
všechny věkové kategorie a především pro ty, kteří se chtějí 
dozvědět něco nového o Písmu. Program bude po celý den.  

KALENDÁRIUM NA ZÁŘÍ 
8. 9. úterý 15:00 Domov důchodců 

8. 9. úterý 18:00 
Svátek narození Panny Marie  
- začíná novéna  
  příprava na příchod Svatého otce 

14. 9. pondělí  18:00 Svátek Povýšení svatého kříže 

21. 9. pondělí 18:00 Svátek sv. Matouše 

26. 9. sobota 8:00 Výjimečně sobotní mše svatá 

27. 9. neděle 8:00 Výjimečně mše svatá 

28. 9. pondělí 18:00 
Slavnost Sv. Václav 
- mše svatá v kostele sv. Jakuba 
Farní pouť za Svatým otcem 

BOHOSLUŽBY NA ZÁŘÍ 

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

Pozor výjimky viz kalendárium! 

kostel sv. Matouše v Lipolticích 

Neděle 6., 13., 20. 9.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota  5. 9.  
Neděle 27. 9. 

16:00 
není 

Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích 
Neděle 13. 9. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích 

Neděle 20. 9.  11:00 Mše svatá  

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem 

Neděle 27. 9.       není  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem 

Sobota  12. 9. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 19. 9. 16:00 Mše svatá 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 6. 9.  
4. 10. 

11:00 Mše svatá 

 

IV. farní tábor Kní řov 

Dne 19. 8. 2009 se asi sedmnáctičlenná skupina o dvou 
dospělých (vedoucí Lucie Pavelková, Martin Hadáček) a 
patnácti dětech vydala  ku rychlíku jedoucímu směr Vysoké 
Mýto a následně autobusem až do vesničky Knířov. Ještě 
poslední zamávání drahým rodičům a hurá kupředu devíti 
báječným slunným dnům, stráveným společně se skvělými 
kamarády, ale hlavně s Kristem! Sluníčko se již sklánělo 
k obzoru, když jsme dorazili před knířovskou faru. 
Některým z nás se toto ubytování nezdálo příliš útulné, ale 
po vynikající večeři od naší kuchařky Pavly Košťálové, se 
zabydleli i ti nejmenší. Dalším naším dospělým 
společníkem se stal pan farář, Lubomír Pilka, který  nejenže 
se staral o duchovní chod tábora, ale také s námi podnikal 
výlety do okolní přírody – Toulovcovy Maštale, Luže a 
Litomyšl. Doufáme, že celý tento liturgický rok, prožitý 
v jediném týdnu, dal každému z nás odpočinutí, sílu do 
nového školního roku a skrze různé hry nebo bobříky síly, 
mlčenlivosti, půstu také přiblížení se ke Kristu. 

Tímto bychom chtěly  za  nás děti poděkovat všem, 
kteří si dali práci, abychom mohli společně zažít tolik 
nových zážitků a zároveň se i něčemu přiučit ☺ Děkujeme 
také všem, kdo jste se za nás modlili či přispěli finančním 
darem.                              Iveta Vidičanová, Martina Petržilková 

Kostel sv. Vavřince v Selmicích 
Mše svatá až v sobotu 31. října 15:00 hod 

  



Božská ctnost - Láska 
Láska k bližnímu je hledání dobra pro bližního, říká 

sv. Tomáš Akvinský a mohli bychom dodat, že láska 
k Bohu je snaha žít k jeho poctě a radosti. Přijmeme-li 
lásku v pojetí sv. Augustina, musíme své úvahy začít 
otázkou, co je to dobro pro bližního. V prvém náhledu 
poznáváme dobro jako to, co sami máme rádi, a věci zlé 
jako to, co si pro sebe nepřejeme. O tuto představu se 
opírá jak Starý, tak Nový Zákon: Co sám nenávidíš, 
nikomu nečiň! (Tob 4, 15n); Co tedy chcete, aby lidé 
činili vám, čiňte i vy jim. (Mt 7,12). 

Těmto výrokům dobře rozumíme, i když víme, že 
skutečné dobro druhých i nás samých občas vyžaduje, 
abychom snesli nebo i druhým činili něco nepříjemného. 
Bolestivý zákrok lékaře, nechutný lék, ukáznění a 
přinucení k potřebné práci jsou známé případy. Pozor 
musíme dávat tehdy, kdy se náš pocit nemusí krýt 
s pocitem druhého. Miluje-li někdo zavináče, 
neprokazuje lásku, když je cpe dítěti, kterému se 
zavináče hnusí. Takový humorný příklad nás má 
upozornit, že často dáváme lásce nesprávný tvar. Lidé 
potřebují pocítit lásku v té podobě, kterou oni potřebují, 
ne v té, kterou my vymyslíme a pak někomu vnutíme.  

Pravou lásku je třeba nahlédnout jako proudění. 
Láska nemá povahu okamžitého stavu a nelze ji také 
převést na oddělené skutky. Je to děj. Milujeme, i když 
zrovna pro druhého nic neděláme. Z povahy lásky jako 
trvalého proudu vyčteme snadno, že ji na jedné straně 
přijímáme, na druhé vydáváme. Milující člověk žije tím, 
že předává, vede lásku, která vychází z Boha. 
Nádherným a posvátným příkladem je předávání života. 
Jak krásné je, že člověk je z lásky stvořen, skrze lásku 
přijde na svět, aby pak pro lásku žil.  

Ve světě narušeném hříchem existuje bohužel zlo. 
Lidé otevřeně zlí skutečně zlo ze svého nitra vydávají. 
Také zlo může být předáváno. Jde o strašné řetězce křivd 
a odplaty, která je novou křivdou. Zde je třeba, abychom 
silou lásky tyto řetězy přeťali, nepodali zpodál. 
Vrcholným vítězstvím zápasu 
se zlem je Kristova prosba za 
ty, kdo ho umučili a zabili. 
Odpuštění je výsostnou 
podobou lásky. 

Čistá láska splývající 
s obětavostí je charakterizována ještě něčím dalším. Je ze 
své podstaty nezištnou. To je opět kamenem úrazu pro 
lidi, kteří vždy hledají výhody a zisk a kteří vůbec na 
všechno hledí účelově. Při takovém pohledu na život je 
žádáno, aby život měl nějaký účel, aby měl viditelný 
přínos. Protože se účel plete nesmyslem, dojdou lidé 
dříve nebo později k tomu, že život nemá smysl a 
propadají zoufalství. Život ovšem má úžasný smysl sám 
v sobě. Je-li prožit v lásce, je krásný a obětavost konaná 
z lásky ztrácí tíhu oběti. Život rozdaný druhým 
neproměňuje v radost. Proto Kristus říká:  

Kdo by ztratil svůj život pro mne a pro Evangelium, 
zachrání jej. (Mk 8,35) 

Duchu svatý, Bože Lásko! 
Obracíme se k Tobě, který vše udržuješ v bytí. Odpusť nám, 
prosíme, co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností a 
stali se tak překážkou Tvého věčného vanutí. Vrať nás do 
proudu života. Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše 
srdce a dopřej nám, aby se podobala pramenu lásky, kterým 
je svaté srdce Kristovo. Duchu svatý, který odhaluješ 
tajemství Boží a jsi učitelem Pravdy, dej nám, abychom 

správě chápali skutečnost, abychom ji unesli a nežili ve lži. 
Odpusť nám, že soucitná, obětavá svatá láska je ve světě 
degradována na chvilkovou tělesnou slast a ztrácí tak smysl a 
hodnotu života. Navrať nám nevinnost, 
aby se naše srdce podobalo nejčistšímu 
srdci Panny Marie, Matky Boží. Jen 
když námi bude do světa proudit Tvá 
láska, budeme věrnými následovníky 
jejího Syna a budeme vpravdě dětmi 
Božími. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen 

„Tenhle svět je naší věcí, dokud na něm žijeme“ 

Milí přátelé,  
tento výrok jsem si vypůjčila z jediné knížečky, kterou můj 
manžel Josef Lux napsal. Letos uplyne neuvěřitelných deset let 
od jeho odchodu a já se často k jeho myšlenkám vracím. Cítím, 
že je velmi důležité uvědomit si, že jako křesťané máme 
odpovědnost za utváření prostředí, ve kterém žijeme, ale 
dokonce se od nás žádá „být solí země“. Už jen svým životem, 
prací, jednáním v místě, kde žijeme, se projevuje naše občanská 
angažovanost, o které hovoří encyklika Christifideles laici: 
„Laikové jsou „povoláni“ od Boha, aby vykonávali své 
povinnosti v duchu evangelia a tímto způsobem se podíleli - jako 
kvas, který pracuje uvnitř – na posvěcení světa tím, že druhým 
lidem hlásají Krista především svědectvím svého života a žárem 
své víry, naděje a lásky.“ 

Jestliže máme být jako kvas, je naší povinností podílet se na 
všech oblastech života. V tom spočívá právo i povinnost účasti 
na věcech veřejných a k tomu patří i účast ve volbách, k níž nás 
pravidelně vyzívají naši biskupové: „Jak bude vypadat naše vlast 
v příštích letech…..? Neříkejme, že to nezávisí na nás, že jsme 
příliš bezvýznamní, abychom to mohli ovlivnit. I ten, kdo 
nepůjde volit, ovlivní konečný výsledek, vždyť tím vlastně předá 
svůj volební lístek někomu, kdo bude rozhodovat za něho a snad 
i proti němu. A my ostatní, kteří uplatnění volebního práva 
považujeme za svou povinnost? Zvažme ve svědomí, zda strana, 
které hodláme projevit svou důvěru, si ji opravdu zasluhuje. 
Nepřijímejme bezmyšlenkovitě ani seznam kandidátů připravený 
stranickým sekretariátem, využijme svého práva zakroužkovat 
jména těch, kteří nejdou jen za osobní mocí, o nichž víme, že si 
naši důvěru pravdu zasluhují. Je jistě snadné kritizovat vládu a 
politickou situaci. Ale na tuto kritiku nemá právo ten, kdo se 
zříká své odpovědnosti před Bohem, kdo účast na volbách 
nepovažuje za věc svého svědomí.“ (ze Slova českých a 
moravských biskupů k volbám 2002). 

Moje rozhodnutí vstoupit do veřejného života souvisí s 
mým pohledem na život, ten je ovlivněn vírou a vlastní 
zkušeností. Není mi lhostejný stav naší demokracie, která je stále 
méně důvěryhodná a proto i málo přitažlivá. Jako svůj osobní 
program jsem si zvolila podporu rodiny, aby opět získala své 
významné a jedinečné postavení v naší společnosti, jaké ji 
náleží. Jako matka a babička považuji rodinu za nejdůležitější 
místo, kde člověk získává své základní dovednosti, jako je 
pravdivost a poctivost, schopnost vytvářet dobré vztahy s 
druhými, udělat něco dobrého pro druhé, nemyslet jen na sebe. 
Aby taková rodina dobře fungovala, musí být založena na 
pevném a láskyplném vztahu mezi mužem a ženou v manželství. 
Z vlastní zkušenosti vím, že rodina je jedna z nejkrásnějších, ale 
zároveň nejnáročnějších věcí v životě. V dnešním světě, který je 
založen na individualismu a uznává pouze hodnoty jako je 
kariéra, zábava a vlastní užitek, se rodina zdá nemoderní. Aby 
člověk dokázal rozpoznat, co je důležité, potřebuje pevné 
zakotvení.  Zakotvení v rodině a především ve víře. Jako 
křesťanka vidím, že člověk ke svému celkovému rozvoji se 
neobejde bez znalosti smyslu své existence, která ho přesahuje. 
Člověk se prostě neobejde bez duchovních hodnot, bez Boha.  

Věra Luxová 


