
Biblické slovo 

na prosinec 

Dnes se vám 

narodil 

Spasitel,  

Kristus Pán, 

 v městě 

Davidově.  
Lk 2,11 

Očekávání Spasitele 
     Milí farníci, židovské představy o Mesiáši byli jiné, 

jako ty, které nalezli u Ježíše. Proroctví se v Ježíšovi 

naplňují, zároveň je ale přesahuje jedinečností své 

Božsko-lidské osoby. I naše očekávání se nemusí 

zdaleka s realitou shodovat. Na „Zvěstování“ Panna 

Maria, sice překvapená, odpovídá: „Jsem služebnice 

Páně“ /Lk1,38/. Navzdory nečekaným událostem, vám 

přeji, ať očekávání i svátky Narození Spasitele je čas 

posvěcený a prosvícený světlem Boží milosti. 

Požehnaný Advent & Vánoce.  

Váš P. Lubomír Pilka.  
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KALENDÁRIUM NA PROSIN EC  

6. 12. neděle 9:30 Setkání s Mikulášem 

8. 12. úterý 6:15 
Slavnost Neposkvrněné početí 

Panny Marie  

12. 12. sobota 13:00 Adventní duchovní obnova - fara 

19. 12. sobota 8:00 Stavění Přeloučského Betléma 

19. 12. sobota 17:00 Vánoční koncert - Ad Libitum 

19. 12. sobota 18:30 Mše svatá - posunutá 

20. 12. neděle 

17:30 

– 

19:00 

Svátost smíření v Přelouči 

BOHOSLUŢBY NA PROSINEC  

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně  
Neděle v 9. 30  (sobotní mše svatá v 18:00 hodin) 

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

6., 20., 27.12. 
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 5. 12. 

Neděle 27. 12. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 12. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 12. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 13. 12. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Sobota 12. 12. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 19. 12. 15:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 6. 12., 3. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Až v dubnu  Mše svatá 

Roráty  

Opět vás zveme na mše svaté: „Roráty v 6.15 u sv. 

Jakuba”. A to dne 8.,10.,12., 15., a 17.,  a  22.12. Mnozí 

spravedliví, proroci a králi, Spasitele viděti ţádali…  
Adventní koncert 

Neděle 6. prosince 2015 v 17 hodin v kostele sv. Jakuba  
Zazní rorátní zpěvy a varhanní skladby z českých hudebních 

kůrů a zpěvy s adventní tématikou.  
účinkují: Soubor Cantoribus: Lucie a Martin Hadáčkovi, 

Pavla Košťálová, Lucie Stříbrná a Zuzana Janáková  

Svatý Rok Milosrdenství 

„Jak touţím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté 

milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc kaţdému člověku a 

přinesla se ke kaţdému Boţí dobrota a něha!“ Tato slova 

píše papež František v bule „Tvář milosrdenství“, jíž vyhlásil 

Svatý rok milosrdenství. Začne 8. prosince 2015 a skončí 

20. listopadu 2016. Zahájení vysílá i ČT 8.12.v 9:30  

Adventní duchovní obnova 

Srdečně jste zváni v sobotu 12. 12. v  13:00 na faru, kde 

proběhne Adventní obnova. Povede ji P. Ondřej Matula, 

salesián z Pardubic. Program: Meditace obrazů, 

s občerstvením, a pak v 18:00 Mše svatá.   P. Lubomír Pilka 

Vánoční svátost smíření  

Hošťalovice  20. 12. po mši 12:00 – 13:00  
Turkovice  20. 12. 14:00 – 15:15  
Lipoltice  20. 12. 15:30 – 17:00  
Přelouč  20. 12. 17:30 – 19:00 

 



Daruj dárek počtvrté  – 
Vánoce 2015. 

     Je tady opět prosinec, a tak už 

tradičně zveřejňujeme seznam 

vánočních přání dětí z rodin, 

kterým poskytujeme naše služby. 

Předkládáme pouze přání dětí, kde 

je příjem v rodinách opravdu velmi 

malý. Jedná se například o auto na 

dálkové ovládání – menší i větší, 

autodráhu, tablet, boxovací pytel, 

kočárek s panenkou, chodítko, 

kolotoč nad postýlku, děsivou 

tarantuli nebo MP3 přehrávač se 

sluchátky a paměťovou kartu. Letos 

se s rodinami sejdeme těsně před 

Vánocemi v Jakub klubu, posedíme 

u vánočního občerstvení, 

vyzkoušíme tradiční lidové zvyky a 

dětem dárky předáme u stromečku. 

Prosíme vás tedy, vyberte si ze 

seznamu dárek, který byste chtěli 

opatřit, a ozvěte se nám na tel. 

731 598 914, nebo email 

levinská.charita@seznam.cz. 

Domluvíme se na podrobnostech. 

Předem všem dárcům upřímně 

děkujeme. Všem lidem dobré vůle přejeme klidné 

proţití vánočních svátků ve zdraví a v kruhu milující 

rodiny. Vedoucí sluţby Podpora rodiny, Rita Levinská 

Tříkrálová sbírka 2016 
 Opět se připravují skupinky koledníků, aby 

v termínu 2. - 9. ledna 2016 navštívili domácnosti 

s koledou a pokladničkou i v Přelouči a okolních obcích. 

Přesný harmonogram zveřejníme v prosinci, teď už víme, 

že o víkendu 2. - 3. ledna 2016 budou koledníci v Břehách, 

Cholticích, Kozašicích, Krasnici, Litošicích, Mokošíně, 

Mělicích a ve Volči, v Přelouči pak ve dnech 5. -7. ledna 

2016. Loňský výtěžek ve výši 150 623 Kč byl rekordním. 

Z této částky se nám vrátilo 

99 651 Kč. Z této částky 

jsme odeslali 5 000 Kč na 

rozvojové projekty v Indii 

v rámci Adopce na dálku, 

zaplatili jsme nájem za 

prostory charitního šatníku, 

do půjčovny kompenzačních 

pomůcek jsme zakoupili 

nový invalidní vozík a dvě 

klozetová křesla. V Jakub 

klubu jsme doplnili 

vybavení včetně nové 

ledničky a z výtěžku TKS 

pravidelně nakupujeme 

potraviny na vaření s dětmi. 

Z výtěžku jsme 

dofinancovali vícedenní 

letní pobyt dětí a také výlet 

rodin v rámci služby 

Podpora rodiny. Pro 

Dobrovolnické centrum byly finance využity pro úhradu 

nákladů spojených s činností dobrovolníků, například 

energie pro dobrovolnické programy pro seniory v Jakub 

klubu (PC klub a cvičení) a 

cestovné dobrovolníků, pokud bydlí 

v okolních obcích a do Přelouče 

kvůli dobrovolnické činnosti 

dojíždějí. Výtěžek připravované 

sbírky 2016 plánujeme využít 

podobně. Všechny Charity 

Pardubického kraje poskytnou 5% 

z výtěžku na rozvojové projekty do 

Indie a nově 3% na mimořádné 

události v našem regionu. Koledníci 

budou mít průkazky vystavené 

Charitou ČR se jménem vedoucího 

skupinky, pokladničku zapečetěnou 

příslušným městským úřadem a 

s uvedeným číslem, které musí 

souhlasit s číslem na průkazce. 

Závěrem Tříkrálové sbírky bude již 

tradičně Tříkrálový benefiční 

koncert ţáků ZUŠ Přelouč  

v kostele sv. Jakuba, a to v neděli 

10. ledna 2016 od 15. hodin, na 

který jste srdečně zváni. Za všechny 

, kdo se na přípravě sbírky podílejí, 

přejeme radostné Vánoční svátky a 

rok 2016 prožitý v lásce a ve 

zdraví. Zdenka Kumstýřová, 

koordinátorka sbírky + Kašpar + Melichar + Baltazar 2016 

Vánoční příběh - Přichází Bůh 

Jednou se jeden člověk dozvěděl, že se Bůh chystá 

zavítat do jeho domu.„Ke mně?“ dělal si starosti. „Do 

mého domu?“ Celý utrápený začal pobíhat po všech 

místnostech, běhal nahoru a dolů po schodech, vyšplhal se 

až pod střechu, seběhl do sklepa. Teď když měl přijít Bůh, 

uviděl svůj dům jinýma očima. 

„To není možné! Já ubožák!“ naříkal si. „Nemůžu 

přijímat hosty v tomhle nedůstojném prostředí. Všechno je 

špinavé! Všude jen samé haraburdí. Není tu jediné 

místečko vhodné k odpočinku. Není tu dokonce ani 

vzduch, který by se dal dýchat. Otevřel 

dokořán okna i dveře.  

 „Bratři! Přátelé!“ volal. Pomozte mi 

někdo udělat pořádek! A rychle! A začal 

energicky zametat svůj dům. Skrz mračna 

prachu, která se zvedla, kohosi zahlédl. 

Ten člověk přišel, aby mu pomohl. Ve 

dvou to bylo snazší. Vyhodili ven 

neužitečné harampádí, navršili ho na 

hromadu a spálili. Klekli si a vytrvale drhli 

schody a podlahy. Bylo třeba mnoho věder 

vody, než vyčistili všechna okna. Vymetli 

i špínu, která se skrývala v zastrčených 

koutech. „Nikdy to nedoděláme!“ supěl 

muž. „Doděláme!,“ odpověděl ten druhý 

klidně. Pokračovali v práci bok po boku 

celý den. Až konečně dům vypadal jako 

nový, zářil a voněl čistotou. Když se 

setmělo, šli do kuchyně a prostřeli stůl. 

„Teď,“ řekl muž, „Může můj host přijít! 

Teď může přijít Bůh. Kde na něj 

počkáme? „Už jsem tady!“ řekl druhý a posadil se za stůl. 

„Posaď se a najez se se mnou!“ Pohlazení po duši Bruno Ferrero 

Portál 2006 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2015 

PŮLNOČNÍ MŠE  

24. 12. 

ČTVRTEK 

20:30 Zdechovice 

22:00 Lipoltice 

24:00 Přelouč 

BOŢÍ HOD VÁNOČNÍ  

 25. 12.  

PÁTEK 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

14:00 Choltice 

SV. ŠTĚPÁN 26. 12. 

SOBOTA 

8:00 Přelouč 

10:00 

Hošťalovice 

SVATÉ RODINY 

27.12.  

NEDĚLE  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

SILVESTRA 31. 12. 16:00 Přelouč 

NOVÝ ROK  

1. 1. 2016 

PÁTEK 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

TŘI KRÁLOVÉ 

3. 1. 2016  

NEDĚLE 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Římskokatolická farnost vás zve 

do kostela sv. Jakuba v Přelouči 

na 

VÁNOČNÍ  KONCERT 
CHRÁMOVÉHO SBORU AD LIBITUM 

pod vedením Jiřího Kupky 

V Sobotu 19. 12. 2015 v 17:00 
Na varhany hraje  

PROF. VÁCLAV UHLÍŘ 

Zazní skladby doby adventní a vánoční, 

především A. Michna, ale i varhaní 

improvizace na vánoční motivy. 

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT 
Neděle dne 3. 1. 2016 v 16:00 

Varhany:  Mga Karel HINER 
Program: J.S.Bach: Pastorella; Cl. 

Barbastre: Noel, variace na píseň 

„Spanilá z archy holubičko“; skladby 

českých i anonymních barokních autorů  

Vstupné dobrovolné 

mailto:levinská.charita@seznam.cz

