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Bohoslužby na leden 

Neděle 1. 1. 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Choltice 

Sobota 7. 1.  
16:00 Zdechovice 

18:00 Přelouč 

Neděle 8. 1.   

8:00 Kladruby nad Labem 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

Sobota 14. 1.  18:00 Přelouč 

Neděle 15. 1.  

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

Sobota 21. 1. 24:00 Přelouč 

Neděle 22. 1. 
8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

Sobota 28. 1. 18:00 Přelouč 

8:00 Lipoltice 

Neděle 29. 1.  9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

Týden modliteb za 
jednotu křesťanů 

„Smíření - Kristova láska nás nutí.“ 
2Kor 5, 14 

 Od 18. - 25. ledna 2017 proběhne týden 

modliteb za jednotu křesťanů. Níže uvede-

ný text je hlavním  biblickým textem,  z 

něhož vychází téma pro týden modliteb.  

Pokud se nebudete moci zúčastnit společ-

ného setkání, můžete doma v 

modlitbě rozjímat. 

„...aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.“  

Mt 18, 14 

Tématem Aliančního týdne modliteb 2017, které se konají 8. 

- 15. ledna, jsou modlitby za děti. Pokud se ale chceme 

modlit za děti, věříme, že ještě důležitější je modlit se s nimi.   

Alianční týden modliteb 

Modlitba za jednotu křesťanů 

Bože všech národů, nauč nás, jak jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných 

církví. Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem, abychom se dokázali 

učit od všech církví a kultur. Prameni a zdroji vší jednoty, daruj nám 

jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje. Amen. 

(2K 5,14-20)  

14 Vždyť nás má ve své moci láska Kristova 

– nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel 

za všecky, a že tedy všichni zemřeli; 15 a za 

všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou na-

živu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo 

za ně zemřel i vstal. 16 A tak od nynějška už 

nikoho neposuzujeme podle lidských měří-

tek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lid-

sku, nyní ho už takto neznáme. 17 Kdo je v 

Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pomi-

nulo, hle, je tu nové! 18 To všecko je z Boha, 

který nás smířil sám se sebou skrze Krista a 

pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíře-

ní. 19Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se se-

bou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám 

uložil zvěstovat toto smíření. 20 Jsme tedy 

posly Kristovými, Bůh vám domlouvá naši-

mi ústy; na místě Kristově vás prosíme: 

dejte se smířit s Bohem!  

 Milí farníci, začínáme Nový Rok 2017, dal-
ší v našem životě. Nevíme! Co nás letos čeká? 

Sice některé události předpokládáme, víme že 

s Boží pomocí se letos něco důležitého stane, 

někdo dokončí studium, někdo se hodlá ože-

nit, vdát, někdo se dočká překvapení, dožije 

jubilea… Bůh ví. Víme, že ON je začátek a 

konec všeho, stále na nás čeká Boží milosr-

denství, a všude nás bude předcházet a prová-

zet, bude nám žehnat, jestli prosíme, toužíme!  

Požehnaný leden i celý rok přeje Váš L.Pilka  

Ježíš je začátek a konec 

Kalendárium na leden 

FARNÍ LISTFARNÍ LISTFARNÍ LIST   
L E D E N  2 0 1 7  S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 1  

DATUM HODINA UDÁLOST 

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

8. 1. neděle  Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)  

18. 1.  středa  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

25. 1.  středa 18:00 Svátek Obrácení sv. Pavla 

 Chci poděkovat za adventní věnec pí. Kníž-

kové, zvlášť M. Hadáčkovi za varhanní dopro-

vod při všech rorátních mších, za doprovod při 
105 minut trvajícím !!! předvánočním koncertě, za zpěv sboru Ad li-

bitum, flétnistkám Lucii a Evě, Vaškovi za tututut, za Mikuláše J. 

Hejnýmu, zvací dopisy M. Kumstýřovi, přípravu balíčků, P. Košťálo-

vé za adventní obnovu Biblického díla, za prožívání adventu. Za vý-

zdobu kostela k vánocům, přípravu a hlídání betléma, za službu kos-

telníků, ministrantů, varhaníků a zpěváků. Děkuji za společný dárek 

při oslavách mých 50 tin, za dort!, dárek v Cholticích, Lipolticích a 

Turkovicích, výzdobu všech svěřených kostelů, dárky, pozvání ke sto-

lu, za zpívání sboru o půlnoční mši, Pavle Jadrné za vánoční dárek - 

sirky s kostelem… Díky ale i za modlitby a oběti, jakoukoli společ-

nou službu a pomoc v našich farnostech. Děkuji, P. Lubomír Pilka    

Poděkování za Vánoce 

Biblické slovo 
na leden 

„Ať Hospodin ti 

žehná a chrání 

tě, ať Hospodin 

rozjasní nad te-

bou svou tvář a 

je ti milostiv,  

ať Hospodin ob-

rátí k tobě svou 

tvář a obdaří tě 

pokojem“.  

Numeri 6,22-24 

Ř Í M S KO K ATO L I C KÁ  

FA RNO S T   

PŘE LOU Č  

Základní podmín-

kou skutečného 

ekumenismu je 

vzájemná úcta... 

 

(Jan Pavel II.) 



 F A R N Í  L I S T  

 Farnost informuje 
Farní zimní víkend v Orlických horách 
Ve dnech 27. - 29. ledna 2017 proběhne farní 

víkend v Dolním Hedči čp. 76. Jedná se o chatu kata-

strálního úřadu.  

Aktivity: Modlitba a večerní téma; lyžování v 

areálu Dolní Morava (12 km), Hora Matky Boží - 

klášter (1 km), město Králíky (3 km), turistické i bě-

žecké trasy rovnou kolem chaty, město Hanušovice 

(19 km)   

Vybavení chaty - pokoje: 2x 5-lůžkový a 2x 7-

lůžkový = celkem kapacita 24 osob, vše v 1. patře - 

vybavení pokojů: postele s lůžkovinami, skříně, el. 

vytápění; přízemí: kuchyň s plným vybavením pro 

každého, velká společenská místnost s krbem, sociál-

ní zařízení včetně sprch.  

Cena: dospělí 160,- Kč za 1 noc, děti do 10 let 

90,- Kč za 1 noc.  

Doprava: vlastní ve spolupráci s jinými farníky 

Přihlásit se můžete u pana Miroslava Kumstýře na  

e-mailu: kumstyr@icloud.com  

Charita 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

2017 

 Přípravy na sbírku, která 

bude u nás probíhat od čtvrtku 

5. ledna do středy 11. ledna 

2017, vrcholí.  Sbírku 

organizujeme kromě Přelouče 

v dalších 44 obcích. Do 

příprav jsou zapojeny desítky 

pomocníků v jednotlivých 

obcích a školách. Moc 

děkujeme, bez jejich pomoci 

bychom to nezvládli.  

 Výtěžek letošní sbírky 

použijeme na dofinancování 

našich služeb, nákup potravin 

pro lidi v nouzi, úhradu 

nákladů na provoz charitního 

šatníku, vzdělávání 

dobrovolníků, přípravu nového 

projektu sociálně terapeutické 

dílny a na rekonstrukci prostor 

Jakub klubu. Část výtěžku 

půjde na zahraniční pomoc, 

například pro projekty do 

Indie.  

 Slavnostní zahájení sbírky 

bude ve čtvrtek 5. ledna 2017 

v 10.00 v kostele sv. Jakuba. 

Ke kostelu přiveze jednu 

skupinku Tří králů kočár 

z Národního hřebčína 

z Kladrub n/L. Na zahájení 

jsme pozvali děti 

z mateřských škol. Můžete se 

přijít taky podívat a zazpívat 

koledu „My tři králové“ spolu 

s 8 skupinami koledníků a 

stovkou dětí z obou 

mateřských škol.  

 Slavnostní zakončení bude 

v neděli 15. ledna 2017 

tradičním benefičním 

koncertem žáků ZUŠ Přelouč 

od 14.00 v kostele sv. Jakuba. 

Děkujeme žákům a 

pedagogům ZUŠ Přelouč za 

skvělou dlouholetou 

spolupráci!  Více informací o 

sbírce je na našem webu a na 

www.trikralovasbirka.cz, kde 

se budou zveřejňovat i 

aktuální výsledky sbírky za 

jednotlivé regiony. 

 Děkujeme za Vaši štědrost 

a přijetí koledníků, kteří 

navštíví Vaši domácnost. Ať 

Vás a Vaše domovy provází 

jejich požehnání celý rok +K 

+ M + B 2017. 

DOBROVOLNICKÉ 

CENTRUM PŘELOUČ 

„Jedna hodina týdně pro 

druhé“ 

 Moc se vážíme pomoci 

všech dobrých lidí, kteří 

kousek svého vzácného času 

věnují pravidelně jiným. 

Děkuji všem dobrovolníkům.  

Stále nabízíme možnost 

zapojit se do týmu 

dobrovolníků, stačí najít 

jednu hodinu týdně a 

kontaktovat nás. Nebo přijďte 

na setkání dobrovolníků, které 

máme poslední úterý v měsíci 

U Kotýnků tj. 24.1.2017 od 

16.00 – 17.00. Hostem setkání 

bude ředitelka Farní charity 

v Litomyšli Věrka 

Dvořáková, která navštívila 

v listopadu 2016 Indii a 

podělí se s námi o své zážitky. 

Vstup všem zájemcům je 

volný. 

Zdenka Kumstýřová, 

koordinátorka  

S V A Z E K  1 9 ,  Č Í S L O  0 1  

 
 

 

Jubileum Fatimy - 100 let  od zjevení Panny Marie ve Fatimě 

Jak prožít 100. výročí  
Fatimy? 

 Mezi moderními zjeveními 

je Fatima bezpochyby zjeve-

ním nejvíce prorockým, to 

jsou slova kardinála Tarcisio 

Bertone. A odcitujeme i sv. 

Jana Pavla II., který řekl 

doslova, že: „pokud zví-

tězíme i v universálním 

rozměru, bude to díky 

Marii. Kristus zvítězí 

jejím prostřednictvím, 

protože chce, aby vítěz-

ství církve současného i 

budoucího světa byla 

spojována s Ní.“ S Ma-

rií! A když 13.7.1917 

v údolí Cova d´ Iria řek-

la při zjevení Panna 

Maria ve Fatimě třem 

malým pasáčkům, že 

její Neposkvrněné Srd-

ce zvítězí, pak je právě 

toto důvodem, proč vní-

mat Fatimu i znamení 

doby - 100. výročí Fati-

my. A jestliže od same-

tové revoluce, tedy již 

26 let v naší zemi žije a 

působí Českomoravská 

Fatima - národní cen-

trum ve spojení se Sva-

tým stolcem a světovou 

Fatimou v Portugalsku, 

je to velký důvod i vel-

ká výzva, nejen pro 

hnutí samotné, ale pro 

celou církev i naši zem. 

Česká biskupská konfe-

rence projednala a rozhodla, 

aby jubileum Fatimy v naší 

zemi bylo připraveno a také 

realizováno Fatimským cen-

trem z Koclířova. 

Národní pouť do Fatimy 
 Hlavní program ve Fatimě 

Národní pouti ČR od /11.-

14.9. 2017/ je připraven 

s programy ve 2 hlavních 

dnech, v úterý 12. 9. 2017 a ve 

středu 13. 9. 2017 s bohoslužbami, 

které budou doprovázet naši bisku-

pové, kněží, jáhnové, bohoslovci, 

řeholníci a řeholnice, členové hnutí, 

komunit a spolků ze všech na-

šich diecézí. 

Oslava ve farnostech  
a komunitách 

 Hlavní průběh slavení 100. vý-

ročí Fatimy je stanoven a schválen 

pro všechny naše diecéze Čech a 

Moravy a apoštolského exarchátu. 

Z šesti hlavních dnů Fatimského 

jubilea od 13. 5. do 13.10. jsme 

dostali ve světové Fatimě 

v Portugalsku výjimečný den 100. 

výročí zjevení 13. září 2017. Pří-

Panno Maria Fatimská,  

přiveď nás k následování  

Tvého Božského Syna. 

Panno Maria Fatimská, vy-

pros dar pokoje pro celý svět. 

(Litanie k Panně Marii Fatimské) 

mo z místa zje-

vení převezme Česká biskupská 

konference sochu Panny Marie 

Fatimské, aby přišla do našich ka-

tedrál, diecézí a na hlavní mariánská 

místa v naší zemi a na 1. marián-

skou sobotu v říjnu na svátek 

Panny Marie Růžencové 
7.10.2017 jsme vyslovili za 

sebe a naši zem svěření a 

zasvěcení Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie. 

Putování sochy P. M. 
Fatimské 

V rámci oslav Jubilea Fatimy 

bude putovat po naší republi-

ce socha Panny Marie přímo 

z místa zjevení ve Fatimě.  
...jubileum Fatimy 2017 ne-

spočívá jen ve vlastní Národ-

ní pouti 13. 9. 2017 ve Fati-

mě a následné cestě sochy 

Panny Marie v našich 

diecézích. To je vrchol sla-

vení jubilea. Ale součástí je 

duchovní příprava v našich 

společenstvích spojena také 

se seznámením se s autentic-

kým poselstvím Panny Marie 

ve Fatimě a s jejím výkla-

dem. Současně pak ve spoje-

ní s modlitbou. 

Více na  
www.fatima2017.cz 

MODLITBA JUBILEA FATIMY   

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, 

Královno posvátného růžence z Fatimy! 

Požehnaná mezi všemi ženami,  

Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního 

světla, Ty jsi sláva našeho lidu, 

Ty jsi vítěz nad znamením zla. 

Proroctví milosrdné lásky Otce, 

učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, 

znamení hořícího ohně Ducha Svatého, 

uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí  

věčným pravdám, které Otec zjevuje svým 

maličkým. 

Ukaž nám moc svého ochranného pláště. 

Tvé Neposkvrněné Srdce 

ať je útočištěm hříšníků 

a cestou vedoucí k Bohu. 

V jednotě se svými bratry a sestrami, ve 

víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě. 

Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a 

sestrami se zasvěcuji Bohu, 

ó, Panno Růžence z Fatimy. 

A takto obklopen(-a) Světlem,  

které vychází z Tvých rukou, smím chválit 

Hospodina navěky věků. 

Amen 

http://www.trikralovasbirka.cz

