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Adventní a Vánoční bohoslužby 

Neděle 4. 12. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 10. 12.  
16:00 Řečany nad Labem 

18:00 Přelouč 

Neděle 11. 12.   

8:00 Kladruby nad Labem 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 17. 12.  
15:00 Semín 

18:30 Přelouč 

Neděle 18. 12.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Půlnoční  

mše svatá 

Sobota 24. 12.  

21:00 Zdechovice 

22:30 Turkovice 

24:00 Přelouč 

Boží hod  

vánoční 

Neděle 25. 12.   

9:30 Přelouč 

11:00 Lipoltice 

14:00 Choltice 

Sv. Štěpán 

Pondělí 26. 12.  

8:00 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Svaté rodiny 

Pátek 30. 12. 
18:00 Přelouč 

Silvestr 31. 12.  16:00 Přelouč 

Nový rok 

Neděle 1. 1.   

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

8:00 Kladruby nad Labem 

Tři Králové 

Neděle 8. 1.   
9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Předvánoční  
svátost smíření 

V neděli 18.12. můžete ve farnos-

tech přistoupit ke svátosti smíření. 

V Přelouči bude zpovídat od 

17:45 P. Jiří Kváš z Bohdanče a 

od 18:30 i P. Arnošt Vidourek 

z Chlumce n. Cidlinou. 

Hošťalovice 12:00 - 13:00 

Turkovice 14:00 - 15:15 

Lipoltice 15:30 - 17:00 

Přelouč  17:45 - 19.15  

Zveme vás na „Roráty 

v 6.15 u sv. Jakuba”. A 

to dne 6., a 8.,prosince,  

13., a 15.,  a  22.12. „Mnozí spravedliví, 

proroci a králi, Spasitele viděti žádali“…

Staročeské rorátní zpěvy 

Roráty  

 

 

 

 

 

 
 

 
Návštěvy  

Přeloučského 
Betléma 

Štědrý den 24. 12.  14:00 - 17:00 

Boží hod 25. 12. 14:00 - 17:00 

Sv. Štěpán 26. 12. 15:00 - 17:00 

Svaté rodiny 30. 12. 14:00 - 17:00 

Nový rok 1. 1. 2017 15:00 - 17:00 

Tři Králové  

Neděle 8. 1. 2017 
15:00 - 17:00 

     Milí farníci, připravujeme se oslavit Boží 

Hod Vánoční, a v adventní písni slyšíme slovo 

předchůdce Jana Křtitele: „Cestu jemu sprav-

te, příbytek připravte“. Chceme-li je slavit ja-

ko následovníci Krista, nemůžeme vynechat 

duchovní přípravu, nebo smíření s Bohem. Ve 

světě, ve kterém žijeme se usilujme přinášet 

světlo Krista, a zároveň si uchovat v srdci Na-

ději, světlo Víry a Lásku. Požehnaný Advent a 

Vánoce. Váš L. Pilka  

Biblické slovo 
na prosinec 

Neboť se nám 

narodí dítě, bude 

nám dán syn, na 

jehož rameni 

spočine vláda a 

bude mu dáno 

jméno: " 

Divuplný rádce, 

Božský bohatýr, 

Otec věčnosti, 

Vládce pokoje. 

Izaiáš 9, 5 

Přijde, přijde, náš Spasitel… 

Kalendárium na prosinec 

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
P R O S I N E C  2 0 1 6  S V A Z E K  1 8 ,  Č Í S L O  1 2  

DATUM HODINA UDÁLOST 

4. 12. neděle  9:30 Setkání s Mikulášem 

6. 12. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

8. 12. čtvrtek 6:15 Slavnost Neposkvrněné početí P. Marie  

10. 12. sobota 13:00 Adventní duchovní obnova 

11. 12. neděle 16:00 Oslava 50 let P. Lubomíra Pilky - fara 

17. 12. sobota 17:00 Vánoční koncert sboru Ad Libitum 

18. 12. neděle 

17:45  

-  

19:15 

Svátost smíření v Přelouči 

23. 12. pátek 8:30 Stavění Přeloučského Betléma 

      Dne 10. 12. 2016 se koná od 13:00 – 17:00 na fa-

ře v Přelouči Adventní duchovní obnova, kterou po-

vede P. Petr Chalupa a Marie Klašková, spolupracov-

níci z Katolického Biblického díla.  

Adventní duchovní obnova 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Křesťan je člověk, 

který s touhou 

očekává Krista... 

 
(John Henry Newmann) 



 F A R N Í  L I S T  

 Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a 

potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, 

sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v den a 

dej světlo našim očím. Amen        (sv. Bernard z Clairvaux) 

Adventní modlitba 

 

Farnost informuje 
Farní zimní víkend  
v Orlických horách 

Ve dnech 27. - 29. led-

na 2017 proběhne farní ví-

kend v Dolním Hedči čp. 76. 

Jedná se o chatu katastrální-

ho úřadu, která je poblíž Ho-

ry Matky Boží - potního 

centra v Králíkách (cca 

1km).  

Aktivity: Modlitba a 

večerní téma; lyžování v are-

álu Dolní Morava (12 km), 

Hora Matky Boží - klášter (1 

km), město Králíky (3 km), 

turistické i běžecké trasy 

rovnou kolem chaty, město 

Hanušovice (19 km)   

Vybavení chaty - poko-

je: 2x 5-lůžkový a 2x 7-

lůžkový = celkem kapacita 

24 osob, vše v 1. patře - vy-

bavení pokojů: postele s lůž-

kovinami, skříně, el. vytápě-

ní; přízemí: kuchyň s plným 

vybavením pro každého, vel-

ká společenská místnost s 

krbem, sociální zařízení včet-

ně sprch.  

Cena: dospělí 160,- Kč 

za 1 noc, děti do 10 let 90,- 

Kč za 1 noc.  

Doprava: vlastní ve spo-

lupráci s jinými farníky  

Přihlásit se můžete u 

pana Miroslava Kumstýře na 

e-mailu: kumstyr@icloud.com  

Vánoční koncert 
 Sobota 17. prosince 2016 

kostel sv. Jakuba v Přelouči 

od 17 hodin  
 

Přeloučský chrámový sbor 

Ad  Libitum 
 

Pod vedením  

P. Lubomíra Pilky 
 

Zazní adventní zpěvy,  

vánoční koledy a instrumen-

tální skladby z období baroka 

a soudobé hudby 
 

Flétny: Lucie Stříbrná a  

Eva Kratošková 

Trubka: Václav Košťál 

Varhany: Martin Hadáček 

Poděkování za Rok 2016 a rok Milosrdenství 

      Chtěl bych vám, milý farníci ze všech 6-ti farností upřímně poděkovat. Všem, kteří jste se mnou po 

celý rok sloužili v našich kostelích  a  jejich okolí, při přípravě bohoslužeb, nebo při úklidu, opravách, po-

moci i na faře, farní zahradě, za dary na kostely, modlitby, přátelství, vaši pomoc. Děkuji i všem staros-

tům za projevenou spolupráci a vstřícnost obcí i města Přelouč.  

      Slavili jsme spolu „Rok Milosrdenství“, mnozí i ve svátosti smíření, a všichni s papežem Františkem 

a církví.  Děkuji Vám i za projev milosrdenství vůči mé osobě, za odpuštění.  

      Přeji vám i všem, kteří do našich farností patří, i nevěřícím či hledajícím: Požehnané Vánoce a Šťast-

ný Nový Rok 2017. P. Lubomír Pilka 

S V A Z E K  1 8 ,  Č Í S L O  1 2  

Charita 
Daruj dárek naposledy. 

     Letos popáté a naposledy 

chceme potěšit děti z našich 

uživatelských rodin dárkem 

k vánocům.     Pro další roky 

vymyslíme jinou předvánoční 

akci, která by oslovila nové dárce 

z řad veřejnosti. Naše uživatele 

už jsme požádali, aby nám 

přispěli nápady. Inspirací nám 

můžete pomoci i vy! Budeme 

rádi. 

    Pro děti z našich uživatelských 

rodin budeme tedy letos 

naposledy zajišťovat 24 dárků, 

seznam je k dispozici v kostele 

na stolku i na našich webových 

stránkách. Počet dárků je 

největší v historii akce, máme 

obavy, abychom našli 

dostatečný počet dárců. 

Prosíme každého o zapojení. 

Na zakoupení jednoho dárku se 

může podílet i víc dárců, tak 

aby finanční částka byla 

přijatelná pro každého. 

    Zapište se prosím do seznamu 

v kostele, uveďte kontakt, 

oslovíme Vás. Můžete se také 

obrátit na mě, nebo Zdenu 

Kumstýřovou, rády poskytneme 

informace, nebo pomoc 

s obstaráním dárku (tel. 

731 598 914 Rita, 731 402 371 

Zdena). Předem velmi děkuji 

všem dárcům. Za všechny 

pracovnice Charity Přelouč, Rita 

Levinská. 

Tříkrálová sbírka 2017  

Hlavním poselstvím sbírky je 

předat radostnou zvěst vánočních 

svátků a navštívit domácnosti 

s přáním štěstí, zdraví a pokoje 

do nového roku. Výtěžek sbírky 

je použitý pro podporu služeb, 

které zajišťují pomoc lidem 

v tíživé životní situaci nebo pro 

přímou pomoc, a to jak 

v regionu, kde sbírka probíhá, 

tak i v zahraničí. Termín 

koledování bude 5. - 10.1.2017. 

Na závěr Tříkrálové sbírky se 

bude konat tradiční Tříkrálový 

koncert žáků ZUŠ Přelouč 
v kostele sv. Jakuba, a to 

v neděli 15. ledna 2017 od 14.00.  

Letošní sbírka byla svým 

výtěžkem 210 011 Kč rekordní. 

Z této částky se nám vrátilo 

135 724 Kč. Z této částky jsme 

poskytli 5 000 Kč na 

humanitární projekty Diecézní 

charity Hradec Králové v Indii, 

jako všechny Charity v naší 

diecézi. Rovněž všechny Charity 

vytvářejí společný fond pro 

mimořádné situace, do kterého 

vkládáme 3% výtěžku. Tyto 

prostředky jsou k dispozici při 

náhlých požárech, povodních 

apod., aby byla pomoc zajištěna 

okamžitě a efektivně.  

Z výtěžku jsme zakoupili do 

Jakub klubu novou ledničku pro 

uschovávání potravin na 

společné vaření. Připravujeme 

projekt rekonstrukce prostor 

Jakub klubu s novou kuchyňkou 

a projekční práce budeme hradit 

z tohoto zdroje. Samotná 

rekonstrukce bude hrazena 

z evropské dotace. Pro službu 

Podpora rodiny jsme z výtěžku 

sbírky doplnili potravinovou 

pomoc rodinám v nouzi a 

uhradili provozní náklady 

charitního šatníku – nájem a 

energie. Do naší půjčovny 

kompenzačních pomůcek jsme 

z výtěžku zakoupili nový 

invalidní vozík. Pro děti 

z pěstounských rodin, Jakub 

klubu a ze služby Podpora 

rodiny jsme z výtěžku zaplatili 

část nákladů na výlet.  

Pro nás jsou tyto finanční 

prostředky významným zdrojem 

podporujícím činnost našich 

služeb a jsme upřímně vděční 

všem, kdo nám s organizováním 

sbírky pomáhají a samozřejmě 

všem, kdo do pokladniček 

koledníků přispívají!  

Přeji Vám všem 

požehnané vánoční svátky 

naplněné radostí a pokojem i 

celý nový rok 2017. 

Zdenka Kumstýřová, ředitelka 

       

 

Kdysi se jeden sněhulák zamiloval do krásné sněhulačky. Objal ji s takovou 

vroucností, že se oba v náručí toho druhého rozpustili. 

Na onom místě, zavlaženém takovým množstvím vody, vyrašili na jaře ty nej-

krásnější květy na světě. Uviděl to jakýsi člověk a pomyslel si: „Láska je neustále 

činná. Jednoho dne vykvete“! 

Z knihy: Pino Pellegrino, Příběhy pro osvěžení duše,  

Karmelitánské nakl. ,Kostelní Vydří 2012. 

Sněhuláci - příběh na prosinec 


