
BIBLICKÉ SLOVO NA LEDEN 

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne 

věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46;   

V BOHA VĚŘÍM – VĚŘÍME! 
    Milí farníci, už je tady „Léta Páně 2013“.  Opět se 

rozběhl normální život a „všude se musí makat“. Papež 

Benedikt XVI., v apoštolském listě Porta Fidei 
k vyhlášení roku víry říká: „nemůžeme nechat sůl ztratit 

chuť a nechat světlo skryté“. Letos slavíme i jubileum 

1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, a 
na Velehradě se bude slavit, možná i s papežem. Náš rok 

bude tedy prodchnut těmito událostmi oslav předání a 

obnovy víry. Sv. Augustýn říká: „věřící se posiluje 

vírou“, proto pro svou víru pracujme i my, a vyznávejme 
ji denně. Požehnaný celý rok přeje P. Pilka Lubomír. 
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KALENDÁRIUM NA LEDEN 

6. 1. neděle  Slavnost Zjevení Páně 

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

9. 1. středa 19:00 Pastorační rada 

11. a 25. 1. 

pátek  
19:00 Příprava na Biřmování 

17. 1. čtvrtek 19:00 Modlitba chval 

18. – 25. 1. 

20. 1. neděle 

 

16:30 

Týden modliteb za jednotu 

křesťanů – modlitba na faře 

25. 1. pátek 18:00 Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola 

2. 2. sobota 18:00 
Svátek Uvedení Páně do chrámu - 

Hromnice 

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 6., 13.,  

20.  1.  
8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  

ve Zdechovicích   

Neděle 27. 1. 2013 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 1. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 1. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 

v Kladrubech nad Labem  

Mše svatá až o Velikonocích 

kostel sv. Marie Magdaleny  

v Řečanech  nad Labem  

mše svatá až o Velikonocích 

Kostel sv. Jana Křtitele v  Semíně  

Neděle 27. 1. 8:00 
Mše svatá  

!ZMĚNA ZA KLADRUBY! 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 6. 1. 

3. 2. 2013 
11:00 Mše svatá 

SVĚTLO - JEŽÍŠ - KRISTUS 

 
Olověný křížek objevený v místech křesťanského centra 

Velké Moravy představuje ojedinělý středoevropský 

nález z 9. století. Je na něm vyryt řecký nápis: 

ZOE - ISUS - CHRISTOS, tedy "Světlo - Ježíš - Kristus", 
chápáno jako "Vítězství - Život - Pánu". Na lícní straně 

je vyobrazen ukřižovaný Kristus. Pravděpodobně se jedná 

o misionářský křížek byzantské provenience, který se 
do aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště dostal 

prostřednictvím byzantské misie Konstantina a Metoděje. 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu 
křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2013. 

letošním tématem je verš „Co od nás Hospodin žádá?“ 

(srov. Mi 6, 6-8) Více se lze dovědět na 
www.ekumenickarada.cz. V neděli 20. 1. Vás srdečně 

zveme na faru, kde proběhne společná modlitba za jednotu 

a to v 16:30 hodin.       P. Lubomír Pilka 

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOCE 2012 

Srdečně chci Všem poděkovat, za službu v našich 

chrámech o Vánocích. Děkuji kostelníkům, varhaníkům, 
zpěvákům, ministrantům, děkuji za stromečky panu 

starostovi z Hošťalovic, za dárky, za přijetí u svátečního 

stolu, za hlídání betléma, a všem dobrodincům. Děkuji za 
pěkné koncerty: adventní a vánoční novomanželům 

Hadáčkovým a  zpěvákům sboru Ad Libitum. Děkuji a + 

žehnám Vám a Vašim drahým. Váš Pan farář Lubomír 

Pilka  
****************************************** 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 



PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROKU VÍRY 
Na místa je třeba vykonat pouť. Vyhlášeno bylo také 

sedm dní, kdy lze odpustky získat kdekoliv v diecézi. 

Pro Rok víry dostali diecézní biskupové od Svatého 

otce zvláštní pravomoc - vyhlásit ve své diecézi místa, kde 
věřící mohou získat plnomocné odpustky, tedy odpuštění 

časných trestů za hříchy vlastní i věrných zemřelých. K 

tomu je třeba na místa vykonat pouť mezi 11. říjnem 
2012 a 24. listopadem 2013.  

Královéhradecký biskup Jan Vokál vyhlásil 

těchto devět míst: 

 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové 

 arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích 

 chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

 poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice 

na Chlumku v Luži 

 poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých 

Svatoňovicích 

 poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Neratově 

 opatský a farní kostel Narození Panny 

Marie v Želivi 

 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Číhošti  

 poutní kostel sv. Alfonse v Koclířově 

Podmínky pro získání odpustků jsou obvyklé: kající 

smýšlení, přijetí svátosti smíření a eucharistie a modlitba 

na úmysl Svatého otce. V tomto případě však také platí, že 

zmíněná místa je třeba navštívit formou pouti a zúčastnit 

se tam církevního obřadu, nebo alespoň setrvat přiměřený 

čas v usebrání při zbožné meditaci, zakončené modlitbou 

Otče náš, Vyznáním víry a přímluvou k Panně Marii, 

případně také k apoštolům či patronům kostela. 

Kromě vyhlášení zvláštních "poutních míst" pro Rok 

víry dostali biskupové také pravomoc vybrat konkrétní 

dny, kdy bude možné získat plnomocné odpustky při 

splnění obvyklých podmínek v celé diecézi. V takový den 

je třeba zúčastnit se v kostele či na jiném posvátném místě 

mše svaté či modlitby breviáře a pomodlit se Vyznání víry. 

V královéhradecké diecézi to bude 

těchto sedm slavností: 

8. 12. 2012 – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

25. 12. 2012 – slavnost Narození Páně 

1. 1. 2013 – slavnost Matky Boží, Panny Marie 

31. 3. 2013 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

5. 7. 2013 – slavnost sv. Cyrila, a Metoděje 

15. 8. 2013 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

24. 11. 2013 – slavnost Ježíše Krista Krále 

Další příležitost získat plnomocné odpustky dostanou 

všichni věřící, kteří zbožně přijmou papežské 

požehnání od diecézního biskupa v jeden určený den. 

Královéhradecký biskup Jan Vokál toto požehnání udělí o 

slavnosti Seslání Ducha Svatého, v neděli 19. května 

2013 v královéhradecké katedrále Svatého Ducha. 

V "čase milosti", jak o Roce víry mluví Svatý otec 

Benedikt XVI., jsou i další možnosti k získání odpustků, 

které platí pro všechny věřící na celém světě a neliší se v 

jednotlivých diecézích: 

- zúčastnit se aspoň třikrát na kázání posvátných 

misií nebo alespoň tří přednášek o dokumentech Druhého 

vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické 

církve v kterémkoliv kostele nebo na vhodném místě. 

- v jeden svobodně zvolený den během Roku víry vykonat 

zbožnou návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa, kde 

dotyčný přijal svátost křtu, a obnovit tam křestní sliby. 

- totéž, co platí o získávání plnomocných odpustků 

při poutích na místa vyhlášená diecézním biskupem (viz 

začátek článku), platí i pro všechny papežské baziliky 

a křesťanské katakomby. 

CHARITNÍ OKÉNKO 
PODPORA RODINY, SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
Na prahu Nového roku chci především poděkovat všem 

příznivcům naší služby. V roce 2012 jsme opakovaně 

prosili o pomoc při shromažďování potřebných věcí 

– oblečení, obutí, hraček apod. pro naše rodiny, 
kterým poskytujeme služby. Vždy jsme se setkali 

s dobrým ohlasem. Založili jsme trvalý šatník, který 

funguje jen díky darům soukromých osob. V měsíci 
prosinci jsme vyhlásili akci - Daruj dárek. 

Shromažďovali jsme 16 dárků pro děti z rodin, které 

pobírají příspěvek v hmotné nouzi. Všechny dárky se díky 

dobrým lidem podařilo zajistit. U některých dárců jsme se 
setkali s přáním nebýt jmenování, aby se jejich známí a 

sousedé o jejich dárcovství nedozvěděli.  
Do akce Daruj dárek přispěli – upřímně děkujeme: farní sbor 

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ – JANA 
KULKOVÁ, NIKOLA ŠVÁBOVÁ, členové NÁBOŽENSKÉ 

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ PŘELOUČ, členové 
CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PŘELOUČ, jedna rodina 
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI, paní MARIE BOUDYŠOVÁ, 
pan VÁCLA NEKVAPIL, manželé  ROUŠAROVI, manželé 

JELÍNKOVI, manželé  CESTROVI. Do Nového roku 2013 

přeji všem lidem dobré vůle, především hodně zdraví, 

spokojenost v osobním životě, 
sebedůvěru a odvahu ke konání dobrých 

skutků.           Rita Hudcová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
Tříkrálová sbírka 2013 probíhá 

v Přelouči a přilehlých obcích od pátku 

4.ledna do úterý 8. ledna 2013. V neděli 6. ledna 2013, na 

svátek Tří králů, Vás všechny srdečně zveme na 

Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč pod 

záštitou vicehejtmana Romana Línka, který se uskuteční  

v kostele sv. Jakuba od 15 hodin.  
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ KOLEDNÍKŮM 

OTEVŘOU SVÁ SRDCE A PŘISPĚJÍ JAKOUKOLI 

ČÁSTKOU.                                                      +K+M+B 2013 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 – ZÁMĚR NA VYUŽITÍ 

 10% Dobrovolnické centrum 

 10% RC Kubíček a 15% NZDM Jakub klub – 

vybavení klubu a odměny pro děti 

 15% pomoc pro rodiny v nouzi – potraviny, dárky 

pro děti a 15% přímá pomoc lidem v nouzi 

 30% služby pro seniory – kompenzační pomůcky, 

podpora aktivizačních a pečovatelských služeb 

 5% zahraniční pomoc Indie  


