
Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo Biblické slovo     
na na na na prosinecprosinecprosinecprosinec    

Dnes se vám narodil 

Spasitel, Kristus Pán, 

v městě Davidově. 

Lukáš 2,11 

Očekávání a naplnění vOčekávání a naplnění vOčekávání a naplnění vOčekávání a naplnění v    proroctví!proroctví!proroctví!proroctví!    
    Tak bychom mohli, milovaný lide Boží, shrnout Advent a 
Vánoce, čas prožívání příprav na příchod Spasitele. Sv. 
Mikuláš je očekáván pro nadílení a symbolem dávání. 
Existence čerta, který straší děti, je pro dospělé jednak 
neskutečný, jinak přijat jako normální a neškodný. Běda! On, 
diabolos, je skutečný nepřítel Boží i lidí, proto je tak 
potřebný Spasitel světa – Syn Boží.  V Jezulátku Ježíši Bůh 
sliby naplnil, svět to ale neví! „Hle, stojím přede dveřmi a 
tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a 
budu s ním večeřet a on se mnou“ /Zjv.3,20/. Ty nejsi ze 
světa, od křtu žiješ v Kristu – křesťan. Važ si této milosti a 
usiluj podle Krista žít. Požehnaný advent, pokoru, brzdit shon 
a oživovat Ducha v duši přeje Váš P. Pilka Lubomír 
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KALENDÁRIUM NA PROSINEC 

3. 12. a 7. 1. 15:00 Domov důchodců – mše svatá 

4. 12. středa 19:00 Pastorační rada  

6. 12. pátek 18:00 Posezení se sv. Mikulášem 

11. 12. středa 
19:00 

– 
20:00 

Večer chval na faře 

14. 12. sobota 13:00 Adventní duchovní obnova 

21. 12. sobota 17:00 Vánoční koncert 

22. 12. neděle  Vánoční svátost smíření 

25. 12. středa 16:00 Zpívání u jesliček 

BOHOSLUŽBY NA PROSINEC 

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

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle  
1.,8.,15.,22. 12.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 7. 12. 
Sobota 4. 1.  

16:00 
16:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 8. 12. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 15. 12. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Mše svatá není!  Mše svatá není! 

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota 14. 12. 16:00 Mše svatá 

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 21. 12. 15:00 Mše svatá ZMĚNA!!! 

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 1. 12. 
5. 1. 2014 

11:00 Mše svatá 

Rorátní mše svatéRorátní mše svatéRorátní mše svatéRorátní mše svaté    
Ranní „rorátní“ mše o adventu se konají v tyto dny: 

5., 10., 12., 19. a 23. prosince vždy od 6:15 hodin. 
Kostel bude otevřen od 6:00. „Mnozí spravedliví, 
proroci a králi, Spasitele viděti žádali.“ 

Adventní Duchovní obnovaAdventní Duchovní obnovaAdventní Duchovní obnovaAdventní Duchovní obnova    
Milí farníci, srdečně vás zveme na sobotu 14. prosince 
od 13:00 – 17:00 hod., kdy na faře za kostelem 
proběhne příprava na Vánoce s Písmem svatým na 
téma: Smíření a odpuštění v Bibli. Přijede k nám České 
katolické biblické dílo, doc. Petr Chalupa, ThD. a PhDr. 
Marie Klašková. Pro práci s Biblí využijeme i 
biblických postaviček. Těšíme se na shledání s vámi.  

Předvánoční svátost smířeníPředvánoční svátost smířeníPředvánoční svátost smířeníPředvánoční svátost smíření    

Hošťalovice  15. 12. po mši 12:00 – 13:00 
Choltice 15. 12.  15:00 – 16:00 
Turkovice  22. 12.   14:00 – 15:15 
Lipoltice  22. 12.  15:30 – 17:00 
Přelouč 22. 12.  17:30 – 18:45 

******************************************  

SELMICE - SV.VAVŘINEC - MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 

 



Návštěva Betléma vNávštěva Betléma vNávštěva Betléma vNávštěva Betléma v    kostele sv. Jakubakostele sv. Jakubakostele sv. Jakubakostele sv. Jakuba    
• Úterý 24. 12. - Štědrý den 14:00 – 17:00 hod. 
• Středa 25. 12. - Boží hod 14:00 – 17:00 hod. 
• Čtvrtek 26. 12. - Štěpán 15:00 – 17:00 hod. 
• Neděle 29. 12. - Svátek svaté rodiny 15:00 – 17:00 

hod.  
• Středa 1. 1. 2014 – Nový rok 14:00 – 17:00 hod. 

Křesťanské Vánoce 2013Křesťanské Vánoce 2013Křesťanské Vánoce 2013Křesťanské Vánoce 2013 - Informace o průběhu 

doby adventní a vánoční si můžete najít na stránkách 
farnosti nebo www.krestanskevanoce.cz. 

Nejkrásnější srdceNejkrásnější srdceNejkrásnější srdceNejkrásnější srdce    
Mladý muž se jednou postavil do středu obce a začal 

vykřikovat, že má nejkrásnější srdce z celého kraje. 
Shromáždil se kolem něj velký zástup lidí. Obdivovali 
jeho srdce a dosvědčili, že je skutečně dokonalé, bez 
jediné skvrny či škrábnutí. 
Všichni se shodli, že se jednalo 
o nejlepší srdce, jaké kdy 
viděli. Mladík cítil jejich 
obdivné pohledy, dmul se 
pýchou a s ještě větší vervou je 
ujišťoval, že v celém širém 
okolí nenajdou krásnější srdce. 

Vtom se k němu přiblížil 
starý muž a řekl: „Proč to 
říkáš, vždyť ve skutečnosti 
tvoje srdce není tak hezké, 
jako moje?“ Všichni se 
překvapeně podívali na 
starcovo srdce a spatřili, že 
sice mohutně bije, ale jinak je 
pokryté jizvami. Některá místa 
dokonce chyběla a překrývali 
je jiné kusy, jež tam ale 
pořádně nepadly, neboť okraje 
byly nepravidelné. Dokonce 
uviděli otvory zející po 
velkých kusech. Lidé zůstali 
zaraženě stát a mysleli si: „Jak 
může tvrdit, že má nekrásnější 
srdce?“ Mladík pozoroval 
starcovo zubožené srdce a dal 
se do smíchu. „Určitě 
žertuješ,“ řekl mu. „Porovnej 
svoje srdce s mým. Moje je 

dokonalé. Naopak tvé je směs jizev a bolesti.“  „Máš 
pravdu,“ řekl stařec, „tvoje srdce dokonale září, ale nechtěl 
bych mít s tebou nic společného. Podívej, každá jizva 
představuje osobu, které jsem dal všechnu svou lásku. 
Vytrhl jsem si kus srdce, abych je odevzdal těm, které 
miluji, a zároveň mnozí z nich mě obdarovali svým kusem 
srdce, které jsem umístil do otevřené rány. A jelikož kusy 
nebyly stejně velké, zůstaly mi nerovnoměrné okraje, 
z nichž mám radost, protože mi připomínají naši společnou 
lásku. Někdy se stalo, že jsem dal velký kus svého srdce, 
ale ta osoba mi na oplátku dala jen malý kus svého. Proto 
mám v srdci otvory. Dávat lásku znamená riskovat. A 

přesto mi bolest z otevřených ran 
připomíná, že je stále miluji, a 
živí naději, že se možná jednou 
vrátí a zaplní prázdnotu, kterou 
v mém srdci nechali. Chápeš 
tedy, co je skutečně krásné?“ 

Chlapec zůstal tiše stát. Po 
tvářích mu stékaly slzy. Přiblížil se k starci, vytrhl si kus 
svého krásného a mladého srdce a nabídl mu jej. Stařec jej 
přijal a položil si jej na své srdce. Zároveň vyňal kus svého 
starého zuboženého srdce a přikryl jím otevřenou ránu 
srdce chlapcova. Kus do srdce zapadl, ale ne dokonale. 
Jelikož nebyly oba kusy stejné, bylo vidět okraje. Mladík 
si prohlédl své už nedokonalé srdce. Vyzařovalo však větší 
krásu než předtím, neboť v něm proudila starcova láska. 

Možná má moje srdce nějaké vady. A jsou to... 
Trhliny v mém srdci můžou být znovu vyrovnány... 

Možná rány svého srdce zakrývám... 
J. C. Bermejo, Příběhy pro uzdravení duše, Karmelitánské nakladatelství 2010. 

Charita Charita Charita Charita ----    akakakakce Daruj dárek II ce Daruj dárek II ce Daruj dárek II ce Daruj dárek II ––––    VVVVánoce 2013ánoce 2013ánoce 2013ánoce 2013    
Milý farníci, chci Vás 

povzbudit, abyste se zapojili 
do naší akce, Daruj dárek II, se 
kterou jste se seznámili na 
konci listopadu v kostele. 
Naléhavě hledáme mecenáše 
pro dárky ze seznamu 
vánočních přání dětí ze 
sociálně slabých rodin na 
přeloučsku. Někteří z Vás už 
se do akce přihlásili, ale stále 
ještě zbývá hodně dětských 
přání, která bez Vaší pomoci 
nebudou splněna, každé dítě 
má v našem seznamu jen jeden 
dárek, jistě si umíte představit, 
jak velké bude zklamání, když 
„ježíšek“ přání nevyslyší. 
Nemáme žádné vedlejší zdroje, 
ani jiné možnosti jak dárky 
zajistit, než oslovovat 
„obyčejné lidi“. Pokud máte 
obavy, že nedokážete koupit 
správnou věc, rádi Vám nákup 
zprostředkujeme, poradíme 
apod. Volejte tel. 731 598 914, 
nebo pište na email 

hudcova.charita@seznam.cz. 
Těm, kteří se do akce zapojili, 
upřímně děkuji.  

Rita Hudcová, vedoucí služby 

Vánoční koncertVánoční koncertVánoční koncertVánoční koncert    
Sobota 21. Prosince v 17:00 hod. 

Přeloučský chrámový sbor Ad Libitum pod 
vedením Jiřího Kupky zazpívá písně Vánoční. 

Varhany hraje Václav Uhlíř, diecézní organolog 
Flétna Lucie Stříbrná. 

Zpívání u jesličekZpívání u jesličekZpívání u jesličekZpívání u jesliček    
Středa 25. Prosince 16:00 - 17:00 hod. 
Vánoční písně, tradiční koledy v podání dětí a 

mládeže z farnosti Přelouč Vám zpříjemní 
návštěvu Betléma. Přijďte se zastavit a potěšit! 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2013 

ŠTĚDRÝ DEN - 
PŮLNOČNÍ MŠE 24. 12. 

  16:00 Semín 

20:30 Řečany n. L. 

22:00 Lipoltice 

24:00 Přelouč 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  
 25. 12. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

14:00 Choltice 

SV. ŠTĚPÁN  
26. 12 

8:00 Přelouč 

9:30 Lipoltice 

11:00 Hošťalovice 

SVATÉ RODINY 29. 12. 
8:00 Semín 

9:30 Přelouč 

SILVESTRA  31. 12. 17:00 Přelouč 

BOHORODIČKY  PANNY 

MARIE 1. 1. 2014 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

TŘI KRÁLOVÉ   
5. 1. 2014 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 


