
BIBLICKÉ SLOVO NA PROSINEC 
Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků 

spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a 
spravedlnost vyraší s ní. Izaiáš 45,8; 

 

DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU 
    Milí farníci, denně přicházíme ke stolu, 
u kterého jíme, či pracujeme, třeba s PC, 
nebo hrajeme hru. Při mši sv. přicházíme 
ke stolu Boží laskavosti, abychom z oltáře 
přijímali z darů duchovních Slovo a Tělo 
Kristovo. Bůh nám dává dary, je Láska a 
láska se dává. Adventem – duchovní 
přípravou, „vyrovnáváme“ naše cesty a 
vírou připravujeme srdce Bohu, aby mohl 
přijít. Myslím teď zvlášť na ty, kteří 
zavírají srdce před odpuštěním ve svátosti 
pokání. Maria, Josef a další věřící se Bohu 
otvírají, proto i Ty přijmi jeho dar – 
odpuštění, spásu. Ať rosa Boží milosti 
z nebe sestoupí a zvlaží zemi vyprahlou.  
   Požehnaný  + Advent. P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA PROSINEC 

2. 12. neděle  Sbírka na Charitu - všechny mše 

4. 12. úterý 15:00 Mše svatá – domov důchodců 

6. 12. čtvrtek  
15. 12. sobota 

19:00 
-20:00 

Večer chval a modliteb - Fara 

8. 12.  sobota 18:00 Neposkvrněného Početí P. Marie 

14. 12. pátek 18:00 
Vikariátní setkání mládeže v 
Přelouči 

15. 12. sobota  9:15 Adventní duchovní obnova -Fara 

22. 12. sobota 9:00 Stavění přeloučského Betléma 

23. 12. neděle 17:30 Vánoční sv. smíření - Sv. Jakub 

BOHOSLUŽBY NA PROSINEC 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 2., 9.,  
16.,  23., 12.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 1. 12. 
Neděle 1. 1. 2013 

16:00
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 9. 12. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 16. 12. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Sobota 30. 12.        8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  8. 12. 16:00 Mše svatá   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 15. 12. 16:00 Mše svatá  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 2. 12. 
6. 1. 2013 

11:00 Mše svatá 

RORÁTY 
Ranní „rorátní“ mše o adventu se konají v úterý a ve 

čtvrtek od 6:15 hodin. Kostel bude otevřen od 6:00. 
„Mnozí spravedliví, proroci a králi, Spasitele viděti 
žádali.“                       Přijďte a obětujte svůj čas Bohu! 

******************************************  
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 

Adventní koncertAdventní koncertAdventní koncertAdventní koncert 
přeloučských varhaníků při kostele sv. Jakuba 

Neděle 9. prosince 2012 v 17 hodin 
zazní skladby české varhanní tvorby  

a zpěvy s adventní tématikou 
účinkují:  Martin a Lucie Hadá čkovi 

******************************************  
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Milí farníci! Srdečně jste zváni v sobotu  15. 12. v  9:15 
– 14:00 na faru, kde proběhne Adventní obnova. Povede ji 
P. Karel Doležel, salesián z Pardubic. Program zakončíme 
společným obědem a závěrečnou adorací. Bližší info na 
nástěnce v kostele.                            P. Lubomír Pilka 

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Hošťalovice  16. 12. po mši 12:00 – 13:00 
Turkovice  23. 12.   14:00 – 15:15 
Lipoltice  23. 12.  15:30 – 17:00 
Přelouč  23. 12.  17:30 – 18:45 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 



LEGENDA O VÁNOČNÍM STROMKU 
Jednoho temného a sychravého vánočního podvečera se 

přibližně před 12-ti sty lety Winfred Anglický (který se 
později proslavil pod jménem Bonifác) odvážně vypravil 
do lesů v severním Německu. Dorazil až na rozlehlou 
planinu, na níž hořel velký oheň. Plameny šlehaly vysoko 
do nebe a jiskry létaly všude kolem. Okolo ohně se 
shromáždil kmen, který uctíval přírodní živly a přinášel 
jim lidské oběti. Všichni tiše sledovali starého velekněze 
Hunrada. Ten se pomalu blížil k velkému dubu, k němuž 
byl připoután vyděšený chlapec, který se měl stát obětí 
skandinávskému bohu Thorovi. 

Winfred rychle oběhl shromážděný dav a postavil se 
přímo před velekněze. Starý Hunrad právě pozvedl obětní 
palici z černého kamene a ze všech sil jí zatočil ve 
vzduchu. Zlomek okamžiku předtím, než 
palice dopadla na chlapcovu hlavu se světlými 
vlasy, se Winfred Anglický vrhl dopředu a 
svou mohutnou holí ji vyrazil starci z ruky.  

Planinou se rozlehly výkřiky údivu, když 
Winfred vyděšeného chlapce odvázal od 
stromu a vrátil mu svobodu. Chlapec se 
rozběhl k matce. Poté Winfred promluvil ke 
shromážděným lidem a tvář 
mu přitom zářila, jako by ani 
nebyl člověk, ale anděl: „Muži 
ze severních kmenů a synové 
lesa, dnes večer nebude prolita 
krev. Této noci se totiž narodil 
Kristus, Spasitel všech lidí, 
ten, který je větší než vaši staří 
bohové Thor a Odin, který je 
láskyplnější a krásnější než 
Baldur a Freia. Od Kristova 
příchodu je konec s lidskými 
oběťmi. Oběti u Krvavého 
dubu už víckrát neposkvrní 
vaši zem. Já ho ve jménu 
našeho Pána zničím!“  

Symbol věčného životaSymbol věčného životaSymbol věčného životaSymbol věčného života    
Před ohromenými pohledy 
příslušníků krutého kmene 
Winfred vytáhl dřevěný křížek 
a rozmáchl se jím proti 
obrovskému stromu. Jako by 
byl tažen neviditelnou silou, se 
v té chvíli Krvavý dub vyvrátil 
z kořenů. Při dopadu na zem se 
kmen se za skřípěním rozštípl 
vedví. Za ním však zůstala stát 
mladá jedle s větvemi mířícími 

k nebi. „Tento strom, který nikdy neopadává, se ode 
dneška stane vaším posvátným stromem“, prohlásil 
Winfred směrem k mužům a ženám, jejichž se zmocnila 
posvátná bázeň“. Je symbolem věčného života, protože je 
stále zelený. Kolem něj se tedy shromažďujte a oslavujte, 
nikoli však krvavými činy, nýbrž projevy lásky a dobroty“. 
Potom jim Winfred vyprávěl o Ježíškově narození 
v Betlémě a darech lásky a milosrdenství, které Kristus 
přinesl celému světu. Všichni mu naslouchali se zbožnou 
úctou. Strom pak nazvali „Ježíškovou jedlí“ a na větve jí 
rozvěsili dárky. Zatímco strom tiše zářil ve světle měsíce a 
hvězd, lidé děkovali zpěvem za narození betlémského 
dítěte.  
Bruno Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu duše, Portál Praha 2003. 

CHARITNÍ OKÉNKO 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S BISKUPEM JOSEFEM KAJNEKEM 

Srdečně zveme na tradiční předvánoční setkání seniorů 
s pardubickým biskupem Mons. Josefem Kajnekem a to ve 
středu 19. 12. 2012 od 15 hodin v Jakub klubu.  

PODPORA RODINY - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

PRO RODINY S DĚTMI 
Vánoce se blíží a všechny děti z našich uživatelských 
rodin se na ně těší. Peníze na dárky v některých rodinách 
nejsou. Prosíme všechny, kteří mohou opatřit dárek navíc, 
aby nám pomohli připravit lepší Vánoce těmto dětem. 

Vytvořili jsme seznam přání dětí, o kterých víme, že 
jim je rodiče nemohou splnit: DĚVČATA – zimní 
kombinézu na lyžařský výcvik vel. 176, dekorativní 
kosmetiku – stíny, řasenku, tužku, rtěnku apod.  2 x , 
dobrodružnou knížku, česací hlavu + vybavení, 
panenku, kolotoč nad postýlku, stojící tabuli na 
kreslení, měkkou panenku s výrazným obličejem, 
CHLAPCI – auto Tatra, bílou šusťákovou soupravu 

bez obrázků vel. M/L, černou 
šusťákovou soupravu bez 
obrázků vel. M/L, auto – bagr 
3 x, terénní auto. Pokud chcete 
pomoci, prosím vyberte si ze 
seznamu dárek a ozvěte se nám 
na tel. 731 598 914. 
Domluvíme podrobnosti. 
Předem upřímně děkujeme. 

 Rita Hudcová, vedoucí služby 

POZVÁNÍ KLUBU AKTIVNÍ 

SENIOR  
    První úterý v měsíci 4. 
prosince 2012 se setkají 
v Jakub klubu členové Klubu 
aktivní senior na programu: 
Moje nejlepší vánoční cukroví. 
Při setkání se bude ochutnávat 
a vyměňovat nejlepší recepty. 
Členství v klubu je otevřené, 
zveme další aktivní seniory☺.  
V prosinci jsou členové klubu 
pozváni na tři adventní 
koncerty spojené s besedou o 
zvycích v adventním čase, 
které organizují manželé 
Kyselovi v Divišově vile. 
Můžete se k nám připojit.  

Hana Kubátová 

Srdečně Vás zveme na 

Vánoční koncertVánoční koncertVánoční koncertVánoční koncert    
V kostele sv. Jakuba v Přelouči na náměstí 

Středa 26. prosince 2012 v 18 hodin 
účinkují:   

Přeloučský chrámový sbor Ad Libitum 
Pod vedením Lucie Hadáčkové 

varhany: Martin Hadáček  

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2012 

ŠTĚDRÝ DEN - 
PŮLNOČNÍ MŠE 24. 12. 

21:00 Řečany n. L. 

22:30 Turkovice 

24:00 Přelouč 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  
 25. 12. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

SV. ŠTĚPÁN  
26. 12 

8:00 Přelouč 

9:30 Zdechovice 

11:00 Hošťalovice 

SVATÉ RODINY 30. 12. 
8:00 Kladruby n. L. 

9:30 Přelouč 

SILVESTRA  31. 12. 16:00 Přelouč 

BOHORODIČKY  1. 1. 
2013 PANNY MARIE   

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

TŘI KRÁLOVÉ  6. 1. 
2013 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 


