
BIBLICKÉ SLOVO NA LEDEN 
Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil 
se nad ním Duch, jako holubice, a ozval se hlas Otce: 

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“  
Mk 1, 9-11 

BEZ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ MARNÉ NAŠE NAMÁHÁNÍ 
Milí farníci, od ledna je Euro v česko-slovensku; jako 

předsednictví a jako měna - samé novinky.  Je tady ale i 
nový časový úsek 365 dní společného života v české 
církvi. Novinkou je i plánovaná cesta papeže Benedikta 
XVI. do ČR. Víme, v koho jsme uvěřili – v Ježíše Krista! 
Snažme se jej v tomto roce  více milovat, učit se od něho 
a následovat ho. Ať celý rok 2009 s Boží pomocí 
zvládneme.                                     Přeje P. Pilka Lubomír  

FARNÍ LIST 
Svazek 11, číslo 01                            vydává Římskokatolická farnost Přelouč                                        LEDEN 2009  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

KALENDÁRIUM NA LEDEN 

6.1. úterý 15:00  Domov důchodců  - Mše svatá 

6.1. úterý 18:00 Slavnost Zjevení Páně – Sv. Jakub 

11.1. neděle 9:30 Svátek Křtu Páně - nedělní mše 

23.1. pátek 19:00 Pobiřmovací setkání 
   - plod Ducha Svatého DOBROTA 

15. a 29.1. 
čtvrtek 

18:00 
Biblická hodina 
   - List Efezanům a Kolosanům  

18.1. neděle 9:30 
 Panna Maria 
        Matka jednoty křesťanů 

25.1.  neděle 9:30 Svátek Obrácení sv. Pavla 

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 4., 11., 18.1.  8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Neděle 25.1. 11:00 Mše svatá  

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 11.1. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle  18.1.  11:00 Mše svatá   

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle  25.1.       8:00  Mše svatá  

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Mše svatá ----- Až o velikonocích ! 

kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Mše svatá ---- Až o velikonocích ! 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 4.1.  11:00 Mše svatá 

 

ZÁSADOVOST 
Sedlák sázel vinnou révu odrůdy, která měla přinést 

chutné hrozny teprve po 30ti letech.  
Vládce oné země, který jel náhodou kolem, sedláka 

oslovil. „Zdá se mi, že jsi vskutku optimista, když ve 
svém věku sázíš révu, jejíž plody možná nikdy nebudeš 
sklízet.“  

„No, to se nedá nic dělat,“ odpověděl sedlák. „I 
kdybych se toho neměl dožít, moje děti budou sklízet 
sladké hrozny a mít z nich užitek, tak jako já mohu 
sklízet plody révy, kterou zasadili moji předkové.“  

„Chápu,“ řekl král. „Dá-li Bůh a oba dva budeme 
ještě žít, až tvoje réva ponese chutné hrozny pošli mi jich 
několik. Vzpomenu si a potěší mě to.“ 

Čas plynul. Vinný keř byl opečováván a o mnoho let 
později začal rodit lahodné hrozny. Sedlák sebral 
nejhezčí z nich do košíku a donesl je panovníkovi. 
Regent si vzpomněl, ochutnal a bohatě sedláka 
obdaroval.  

Zpráva se rychle rozšířila. Všichni nevědoucí a 
nenasytní se honem zběhli, aby prodali hrozny za zlato. 
„Rovná práva pro všechny!“ křičeli.  

„Vyhoďte všechny ty šejdíře, pokrytce a ziskuchtivce 
ven!“ rozkázal vládce. „Ti, kdo ničemu nerozumí a ani 
nejednají čestně, mi nesmí na oči!“ Lidé byli rozhořčeni, 
nadávali na utrpěné bezpráví a nikdo se neptal na pravý 
důvod.       (převzato: Vitamíny pro duši, Norbert Lechleitner) 



Diecézní pastorační plán pro rok 2009 
Motto roku: 

„Vím, komu jsem uvěřil, a jsem si jist.“  
(2 Tim 1,12) 

Téma navazuje na sedmiletý pastorační program 
naší Královehradecké diecéze, který byl zveřejněn 
roku 2001. Motto roku těsně souvisí s rokem sv. 
apoštola Pavla: „Vím, komu jsem uvěřil, a jsem si 
jist.“  (2 Tim 1,12) 

Může se nám tento Pavlův výrok jevit jako 
kontradikce k náboženství lásky, jak nazýváme 
křesťanství. Vždyť zakladatel křesťanství dává 
jediné přikázání lásky. Sáhneme-li do konkordance, 
pak v Janově evangeliu se však častěji setkáváme 
s výrazem „víra“, než s výrazem „láska“. A apoštol 
Pavel je více znám jako autor novozákonní Písně 
lásky v 13. kapitole Listu Korinťanům (1 Kor 13,1). 
Nebylo by vhodnější zde hledat motto? V duchu 
biblické tradice musím odpovědět, že ne. Pro 
člověka v biblickém pojetí vždy předchází poznání, 
a pak následuje láska, teprve pak může člověk 
poznaný předmět milovat. Princové v pohádkách 
museli alespoň nejprve vidět svou princeznu na 
obraze, aby se mohli zamilovat. 

V současné náboženské literatuře se téměř stále 
hovoří krizi, o temnotě víry. Pro apoštola Pavla je 
víra světlem, víra je kompas, který dává směr, dává 
poznání a jistotu. Také teologie hovoří v tomto 
smyslu. Víra se obrací člověku na jeho schopnost 
poznávat a myslet. Jestliže se člověk odlišuje od 
světa ostatních živočichů touto schopností, pak víra 
rozvíjí naplňuje naše lidství ve smyslu Božího 
obrazu. Víra dává schopnost překročit propast mezi 
Bohem a člověkem. A uschopňuje člověka, aby 
v lásce přilnul k Bohu. Hovoříme-li o krizích víry, 
pak je to spíše nedostatek důvěry,takzvané 
malověrnosti, kterou spíše překonáváme modlitbou, 
protože se dotýká naší nedostatečné kapacity. Víra 
nás ovšem také zavazuje, abychom studiem 
prohlubovali intelektuální předpoklad, bez kterého 
by víra mohla sklouznout do tradicionálního lpění 
na vlastních přesvědčeních. Protože VÍRA je víc 
než kalkul našeho rozumu nebo našeho přesvědčení. 
Snažme se ve svém životě víry žít tak, abychom 
mohli se svatým apoštolem Pavlem opakovat: 
„Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist.“ 

Mons. Dominik Duka, OP, biskup královehradecký  
 

 

 

 

 

 

Úmysly Apoštolátu modlitby pro rok 2009 
Na každý měsíc vyhlašuje Svatý otec úmysly k 

modlitbě za potřeby církve a za misie. Čeští a 
moravští biskupové k nim přidávají třetí úmysl za 
církev a obyvatele v České republice.  

Denní modlitba Apoštolátu 
Nebeský Otče, 

kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své 
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem 

Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe 
samého za záchranu světa. 

Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a 
vyzbrojí mne silou ke svědectví o tvé lásce. 

To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou 
Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na 

úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové 
na tento měsíc, aby … 

1. Všeobecný úmysl 
2. Misijní úmysl 3. Národní úmysl 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Leden: 
1. (Rodiny, místa formace) Aby rodiny byly stále více 
místem lásky, osobního růstu a předávání víry. 
2. (Za jednotu křesťanů) Aby si křesťané různých 
vyznání uvědomovali potřeby nové evangelizace v této 
době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat Boží 
slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů, a tím 
nabídli důvěryhodnější svědectví evangelia. 
3. (Charita, lidská solidarita) Aby se každý z nás poctivě 
snažil přispět potřebným s ochotou nabídnout sebe sama 
pro službu druhým.  

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/umysly-apostolatu-modlitby-pro-rok-2009.html 

Tříkrálová sbírka u nás 
Letos zahajujeme sbírku v pondělí 5. ledna v 10.30 v 

kostele sv. Jakuba. Po udělení požehnání koledníkům, 
vyjdou skupinky koledníků do ulic Přelouče a v pondělí i 
do Lipoltic. Ponesou si i požehnanou křídu, aby jí psaly 
známá písmenka K+M+B 2009 na dveře příbytků, kde 
budou přijati. Celkem do soboty navštíví přes dvacet obcí 
na Přeloučsku, na koledování se přihlásilo přes 120 dětí! 
Výtěžek je jako vždycky odeslán na jednotný účet a pak se 
nám vrátí 65%. Z naší části výtěžku financujeme provoz a 
vybavení pečovatelské služby malým obcím, plánujeme 
nákup kompenzačních pomůcek pro půjčování, část půjde 
pro Papežské misijní dílo dětí. 

Srdečně vás zveme na závěrečný Benefiční tříkrálový 
koncert žáků ZUŠ (flétny, žestě, kytary) v neděli 
11.1.2009 od 15 hodin v kostele sv. Jakuba. Na závěr 
koncertu bude tombola pro koledníky, první cena bude 
mobilní telefon, dar od T_Mobilu.         Zdena Kumstýřová 

Pozvání RC Kubíček 
Ve středu 14.1. v době od 17.- 19.h. zveme na 

malování na textil s Jitkou Myšičkovou. Přineste si trička, 
polštářky, ubrusy...., barvy máme. Zveme maminky i 
babičky. Kurzovné 50 Kč. V Jakub klubu.  

Zdena Kumstýřová 

PODĚKOVÁNÍ  
Dovolte mi poděkovat všem farníkům, kteří jste se 
o letošních vánocích podíleli na jakékoli službě při 
bohoslužbách ale i mimo nich v našich kostelech. 

Zvláštní poděkování patří dětem za vánoční 
divadlo. Bůh vám požehnej. P. Pilka Lubomír 


