
Biblické slovo  

na leden 

Kdo své milosrdenství 

bližnímu odepírá,  

ten opouští bázeň 

Všemocného. 

Jób 6:14 

Milosrdenství - setkání s Bohem 
    Milí farníci, děkuji Bohu za spasení v Ježíši Kristu a 

děkuji i za Vás, za prožití krásných vánoc. Na půlnoční 

jsme se sešli i s těmi bratry a sestrami, kteří alespoň o 

vánocích touží zajít do kostela. I jejich duše touží po 

Bohu, aniž si to možná uvědomují, neboť Boha 

potřebujeme všichni!  Kostel je zvláštní místo, kde Bůh 

sestupuje na zem, kde nás /chceme-li/, vtahuje do svého 

Tajemství. Mnozí jste tajemství Božího milosrdenství 

zakusili při svátosti odpuštění jako přípravu na Vánoce. 

Papež nám milosrdenství Boha chce připomínat po celý 

rok 2016. Ať je požehnaný, přeje Váš otec Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA LEDEN  

5. 1. úterý  15:00 Mše svatá v Domově důchodců  

10. 1. neděle  Svátek Křtu Páně 

10. 1. neděle 15:00 Tříkrálový koncert 

18. 1. pondělí  
Panna Maria, matka jednoty 

křesťanů 

18. – 25. 1.  
Týden modliteb za Jednotu 

křesťanů 

25. 1. pondělí 18:00 Svátek Obrácení sv. Pavla 

BOHOSLUŽBY NA LEDEN  

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

Kostel sv.  Matouše v Lipolticích  

Neděle  

3.,17.,24. a 31. 1.  
8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   
Sobota 2. 1., 6. 2. 

.Neděle 31. 1. 

16:00 

11:00 
Mše svatá 

Kostel sv.  Martina v Turkovicích  

Neděle 10. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Havla v Hošťalovicích  

Neděle 17. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Neděle 10. 1. 8:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Marie Magdaleny 

v Řečanech nad Labem  

Mše svatá až o Velikonocích 

Kostel sv.  Jana Křtitele v  Semíně  

Sobota 16. 1. 15:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Romediuse v  Cholticích     

Neděle 3. 1. 

Neděle 7. 2. 
11:00 Mše svatá 

Kostel sv.  Vavřince v Selmicích  

Mše svatá až o Velikonocích 

Poděkování 

1, Toto poděkování patří našemu bratrovi a farníkovi 

Martinu Moravcovi za velmi vhodný dar pro kostel sv. 

Leopolda a Václava v Kladrubech n. Labem. Dárce byl při 

zahajovací mši po rekonstrukci kostela ovlivněn absolutní 

absencí zpěvníků. Tyto zpěvníky sehnal i přesto, že 

v současnosti zmizely z nabídky dodavatelů, kteří čekají na 

dotisk. Zpěvníky v počtu 10 ks koupil a kostelu je věnoval. 

Ještě jednou díky. 

2, Další poděkování patří všem členům pastorační rady 

v Přelouči, kteří pomáhali při přípravě duchovních a 

společenských akcí naší farnosti a věnovali své síly i čas 4 

roky církvi a farnosti. V listopadu byla zvolena nová 

pastorační rada, proto upřímné díky patří všem, kdo 

pomáhají, byli a budou sloužit k životu farnosti. 

3, Do třetice chci poděkovat za adventní věnec paní 

Knížkové, adventní koncert sboru Cantoribus za pomoc a 

prožívání adventu. Za výzdobu kostela a přípravu betléma, 

za službu všech kostelníků, ministrantů, varhaníků a 

zpěváků. Děkuji za společný dárek v Lipolticích a 

Turkovicích, výzdobu všech svěřených kostelů, za dárky, 

pozvání ke stolu, za krásný Vánoční koncert sboru Ad 

Libitum v Přelouči i ve Zdechovicích, regenschorimu J. 

Kupkovi, varhaníkovi M. Hadáčkovi za pěkné provedení 

Rybovy mše o půlnoční v Přelouči. Díky ale i za modlitby a 

oběti, jakoukoli službu a pomoc v našich farnostech.  

Váš Lubomír Pilka    



Logo svatého roku 
Logo, které představuje teologický souhrn 

pojmu milosrdenství, a od motta, které ho 

doprovází. Motto, jež je převzato z Lukášova 

evangelia („Milosrdní jako Otec“ – Lk 6,36), 

předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu 

Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a 

neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i 

odpuštění darovali bez míry 

(srov. Lk 6,37-38). Logo je dílem 

otce M. I. Rupnika. Je to obraz, 

který je velmi drahý starověké 

církvi, neboť znázorňuje 

Kristovu lásku završující 

tajemství jeho vtělení 

vykoupením. Představuje Syna 

Božího, jenž bere na svá ramena 

zbloudilého člověka. Vyobrazení 

je provedeno tak, že nechává 

vystoupit Dobrého pastýře, jak se 

v hloubi dotýká lidského těla, a 

činí tak s láskou, která člověku 

mění život. Nemůže dále 

uniknout jeden detail: Dobrý 

pastýř s krajním milosrdenstvím 

na sebe bere lidství, ale jeho oči 

se prolínají s očima člověka. 

Kristus se dívá pohledem 

Adamovým a Adam pohledem 

Kristovým. Každý člověk tak v 

Kristu odkrývá své lidství a 

budoucnost, jež ho očekává. 

Vyobrazení je umístěno uvnitř 

mandorly, která je také drahá 

starověké i středověké 

ikonografii; připomíná, že v 

Kristu jsou společně přítomny 

obě přirozenosti, božská i lidská. 

Tři soustředné ovály v barvách, 

které se směrem k vnějšku 

postupně rozjasňují, naznačují 

Kristovo jednání, jímž vyvádí 

člověka z noci hříchu a smrti. Z 

druhé strany hloubka barvy s 

temnějším odstínem zase 

připomíná neproniknutelnost 

Otcovy lásky, která odpouští 

všechno.  
(Překlad připravili P. Jan Šlégr, sekretář 
liturgické komise České biskupské konference, 

a jeho spolupracovníci) 

Dobrovolnické centrum 

V lednu jsme připravili pro dobrovolníky, kteří působí 

u seniorů, praktické vzdělávání v Domově u Fontány na 

téma jak správně manipulovat s vozíkem. Krátký kurz 

proběhne v úterý 12. ledna 2016 v čase 16.00-17.00 v 

DUF. Dalším setkáním bude tradičně poslední čtvrtek 

v měsíci 28. ledna 2016 v Galerii a vinotéce u Kotýnků 

v čase 16.00-17.00. Naše pozvání přijala hraběnka 

Ursula Czernínová, která se významně angažuje 

v Maltézském řádu. Pokud se chcete sejít s touto 

příjemnou dámou, jste srdečně zváni. Setkání je otevřené 

široké veřejnosti.  

Všem dobrovolníkům, kteří se během roku 2015 

aktivně zapojili do činnosti Dobrovolnického centra, 

moc děkuji za radost, kterou kolem sebe rozdávají. 

Přeji všem radostné a šťastné Vánoce a celý rok 

2016.          Zdenka Kumstýřová, ředitelka 

Tříkrálová sbírka na Přeloučsku 

V minulém čísle Roštu jsme 

podrobně informovali o použití 

výtěžku Tříkrálové 

sbírky. Naše 

organizace 

koordinuje sbírku na Přeloučsku 

v termínu 2. – 9. ledna 2016 a 

proběhne celkem ve 40 obcích. 

Připravených je přes 200 

koledníků, kteří během celé 

sbírky budou navštěvovat 

domácnosti s koledou, 

pokladničkou a posvěcenou 

křídou na napsání tradičního 

požehnání +K+M+B. Ještě 

připomenu, že koledníci musí mít 

u sebe vyplněnou průkazku a 

zapečetěnou pokladničku a 

kdokoliv je může požádat o 

prokázání. Výtěžek sbírky bude 

využitý podle schváleného 

záměru, a to jak pro zahraniční 

pomoc, tak i pomoc v našem 

regionu. Více se můžete dovědět 

na www.trikralovasbirka.cz. 

Děkujeme za Vaši štědrost.  

Závěr sbírky bude tradičně 

velkolepý, a to díky žákům a 

pedagogům ZUŠ Přelouč. 

V neděli 10. ledna 2016 od 15 

hodin připravili nabitý 

program pro TŘÍKRÁLOVÝ 

KONCERT v kostele sv. 

Jakuba v Přelouči. Srdečně 

zveme na koncert, který bude 

příjemným završením vánočního 

času.          Zdenka Kumstýřová 

Týden modliteb za 
jednotu křesťanů 

Tématem Týdne modliteb za 

jednotu křesťanů je „Povoláni 

hlásat mocné skutky Páně“. 

(srov. 1P 2,9) Probíhá od 18. - 

25. ledna 2016.  

Naši bratři a sestry z Lotyšska, kteří připravili letošní 

program, nám tímto vzkazují, že si můžeme připomenout 

potřebu hlásat evangelium tím nejlepším způsobem – 

modlitbami. Otevírá se nám tedy úžasná příležitost prožít 

jednotu ve společenství 

s Otcem, Synem a Duchem 

Svatým. Spojme se tedy v 

modlitbách a přejme si, aby 

nejen v tomto týdnu, ale po 

celý rok 2016 platila slova 

papeže Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani 

pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a lásce“.  

Modlitba papeže Františka pro  

Svatý rok milosrdenství: 

Pane Ježíši Kriste, 

učil jsi nás být milosrdnými, 

jako je milosrdný nebeský Otec, 

a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 

Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z 

otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu 

od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 

přiměl Petra plakat, když tě zradil, 

a zaručil kajícímu zločinci ráj. 

Dej, ať každý z nás 

slyší tvá slova určená samařské ženě, jako bys je 

říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 

Boha, který projevuje svou všemohoucnost 

nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 

dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,  

tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci 

byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi,  

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 

dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 

zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 

Sešli svého Ducha 

a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 

aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem 

Hospodinovy milosti a aby tvá církev s obnoveným 

nadšením mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 

vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 

a navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství o to 

prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem 

Svatým na věky věků.  

Amen. 


