
BIBLICKÉ SLOVO NA PROSINEC 
Anděl řekl: 

 "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ 

 Lk 1, 30-31; 

RODINA 
O Vánocích prožíváme víc času v rodině. Ne každý z nás 

se cítí ve své rodině milován. Někdo ji má neúplnou, 
rozhádanou, někdo je sám, někdo se s rodinou nestýká… 
Bůh opouští Nebe, aby bydlel v rodině Nazaretské, a aby 
bydlel i v té naší. Přichází v Jezulátku, aby ses navzdory 
všemu nebál, cítil milován. On tě miluje, nabízí Ti blízké 
přátelství. Važme si svých blízkých, své rodiny a modleme 
se víc za ně. Přeji vám tichý, radostný Advent a Vánoce 
proniknuté Láskou Boží, Maminky a Tatínka a …   

P. Pilka Lubomír. 
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NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 

KALENDÁRIUM NA PROSINEC 
4. 12. neděle  Sbírka na Charitu 

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

8. 12. čtvrtek 6:15 
Slavnost Panny Marie počaté bez 
poskvrny prvotního hříchu  

10. 12.  sobota 9:00 Adventní duchovní obnova 

11. 12. neděle 17:00 
Oslava 45. narozenin našeho 
kněze Lubomíra Pilky  

16. 12. pátek  18:00 Společenství dětí a mládeže 

18. 12. neděle 17:00 
Adventní modlitební setkání – 
fara Přelouč 

23. 12. pátek  9:00 
Stavění Betléma – kostel sv. 
Jakuba v Přelouči 

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 4.,11.,  
18. 12.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 3. 12. 
Neděle 1. 1. 

16:00
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 11. 12. 11:00 Mše svatá 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  
Neděle 18. 12. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Sobota 31. 12.        15:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  10. 12. 16:00 Mše svatá   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 17. 12. 16:00 Mše svatá  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 4. 12. 
8. 1. 2012 

11:00 Mše svatá 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Milé farnice a milí farníci! Srdečně jste zváni na sobotu  

10. 12. 2011 v  9:00 na faru, kde proběhne Adventní 
obnova. Obnovu povede P. Miloš Kolovrátník, fará ř a 
vikář z České Třebové, spolu s Mgr. Helenou Johnovou. 
Téma obnovy: „Jak využíváme adventních zvyků k lepší 
komunikaci v rodině?“ . Program zakončíme společným 
obědem. Bližší info visí na nástěnce v kostele. 

P. Lubomír Pilka 

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Hošťalovice  18.12.   12:00 – 13:00 
Turkovice  18.12.   14:15 – 15:15 
Lipoltice  18.12.  15:30 – 16:45 
Přelouč 18.12.  17:30 – 19:00 

NÁVŠTĚVY PŘELOUČSKÉHO BETLÉMA: 
Štědrý den      24.12.  14:00 – 17:00 

Boží hod    25.12.   14:00 – 17:00 

  Svatý Štěpán     26.12.              15:00 – 17:00 

Nový Rok 201        1.1. 2012         15:00 – 16:00 

Neděle Křtu Páně   8. 1. 2012   15:00 – 17:00 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE SVATÁ AŽ O VELIKONOCÍCH 



 

PŘÍBĚH NA VÁNOCE – BOHATSTVÍ 
Krátce před Vánocemi položila učitelka dětem dvě 

otázky: „Co myslíte, kdo z vás je chudý? Kdo by měl dostat 
vánoční dárek?“ Děti, které se považovaly za chudé, zvedly 
ruku. Bylo to v malém městečku, kde se všichni znali. Nejen 
podle jména. Všichni věděli, kde kdo bydlí, co dělá, kdo jsou 
jeho rodiče i jak je na tom finančně. Po vyučování zavolala 
učitelka do svého kabinetu osmiletého Diniho. Jeho rodiče 
pocházeli z Afriky. Rodina přijela do městečka teprve 
nedávno a všem bylo známo, že jsou velmi chudí. Učitelka 
Diniho vyzvala, aby se posadil a zeptala se ho, proč před tím 
nezvedl ruku. Dini na to řekl: „Protože nejsem chudý.“ „A 
kdo je podle tebe chudý?“ „Děti, které nemají rodiče.“ 
Učitelka se zarazila, užasle na něj pohlídla, chvíli mlčela a 

pak ho poslala domů. Druhý den přišel Diniho otec domů se 
širokým úsměvem na tváři. Učitelka se prý stavila u něho 
v práci. „Můžeme být na našeho syna opravdu hrdí,“ dodal a 
pověděl ženě, co mu řekla učitelka.  

Na štědrý den rozbalil Dini pod stromečkem balíček 
s dárkem. Byly v něm dva páry zbrusu nových bot – jeden pár 
pro něj, jeden pro sestřičku. Ještě nikdy nedostali úplně nové 
boty. Ale i kdyby Dini dárek nedostal, stejně věděl, že jeho 
rodina je nejbohatší na světě.  

Rodina je jediné pravé bankovní konto. Vždycky si ji važ 
a nezanedbávej ji. Každý den ji věnuj své city, něžnost, 
dokaž ji svou věrnost a obětuj se pro ni. Zájem dělá zázraky. 
       (Bruno Ferrero, Úsměvy pro duši.) 

POZVÁNÍ RC KUBÍČEK 
V úterý 13.12. od 17 do 19 hodin zveme do Jakub klubu 

na Vánoční kurz floristiky s Hankou Kubátovou. Přijďte si 
vytvořit vánoční dekoraci do svého domova. Na kurz si 
přineste svíčky, stuhy a košíčky na dekorace. Ostatní materiál 
bude v ceně kurzovného, které je 50,- Kč.   

KLUB AKTIVNÍ SENIOR 
První úterý v měsíci, tentokrát 6. 12. 2011, se sejdeme 

opět v klubovně Jakub klubu od 9.30 a budeme zdobit 
napečené vánoční perníčky. Vše připraví Hanka Kubátová. 
Přijďte se podělit se svými zkušenostmi a inspirovat se 
jinými.  

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ S BISKUPEM 
Srdečně vás zveme na předvánoční povídání 

s pardubickým pomocným biskupem Mons. Josefem 
Kajnekem. Setkání se uskuteční v úterý 20.12.2011 od 15:00 
na faře. Pan biskup přijede do Přelouče na naše setkání po 
dvouleté pauze. Na setkání v Přelouči se už moc těší, tak 
přijďte!                            Zdenka Kumstýřová 

NOVÁ SLUŽBA – PODPORA RODINY 
Milí farníci, od září 2011 poskytujeme v naší charitě 

novou službu. Jmenuje se Podpora rodiny – sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se o terénní 
práci, dojíždíme do rodin, které mají těžkosti nejrůznějšího 
charakteru a poskytujeme jim prostřednictvím našich služeb 
podporu a pomoc při jejich řešeních. Rodiny nám „do péče“ 
doporučuje odbor sociálně právní ochrany dětí MěÚ Přelouč, 
se kterým úzce spolupracujeme. Podle zákona jsou tyto 
služby pro rodiny bezplatné, finanční dotaci nám do konce 
roku poskytlo MPSV a doufáme, že v příštím roce nás 
podpoří i KÚ Pardubice a Město Přelouč. Finanční dotace od 
MPSV jsou určeny na provoz služeb, nemůžeme je používat 
na přímou pomoc v rodinách, např. nákup oblečení pro děti, 
hraček, knížek nákup potravin, hygienických potřeb apod. 
Během krátké doby, po kterou služby poskytujeme, jsme se 
ale přesvědčili, že i takovou pomoc rodiny nutně potřebují. 
V rodinách chybí nábytek, spotřebiče, nádobí, ložní prádlo 
apod. Bohužel, některé rodiny nemají ani dostatek potravin a 
to už je opravdu smutný pohled a velmi těžká situace. 

Prosíme farníky, aby zvážili své možnosti a zamysleli se 
nad tím, jestli zrovna oni mohou pomoci. Můžete darovat 
věci na vybavení domácnosti, dětské oblečení, obutí, hračky, 
knížky, potraviny. Rozhodnete-li se poskytnout vánoční 
dárek pro některé dítě z těchto rodin, zprostředkujeme Vám 
vhodného příjemce. Máte pochybnosti, otázky, nejasnosti, 
chcete se na něco zeptat ? Rádi Vám odpovíme a vysvětlíme, 
co bude potřeba. Můžete mi volat na tel. 731598914, nebo 
napsat na email hudcova.charita@seznam.cz, případně nechte 
vzkaz u Zdenky Kumstýřové, ozvu se Vám.  

Děkuji předem všem, kteří se rozhodnou pomoci, těšíme 
se na jakoukoli Vaši nabídku.                             Rita Hudcová 

Srdečně vás zveme na  

VÁNOČNÍ KONCERT  
Přeloučského chrámového sboru  

AD LIBITUM 
Pondělí 26. 12. 2011 Od 17:00 hodin  
v kostele sv. Jakuba Přelouč  

------------------------- 

Děti a mládež z farnosti Přelouč 
Vás srdečně zvou na 

Vánoční scénku s písničkami 
„KDYŽ K NÁM PŘIŠLA LÁSKA“ 

Neděle 1. ledna 2012 v 16:00 hodin 
v kostele sv. Jakuba – Přelouč 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2011 

PŮLNOČNÍ MŠE 24. 12. 

16:00 Semín 

22:00 Zdechovice 

24:00 Přelouč 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  
 25. 12. 

9:30 Přelouč 

11:00 Turkovice 

14:00 Choltice 

SV. ŠTĚPÁN  
26. 12 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Hošťalovice 

SVATÉ RODINY 30. 12. 18:00 Přelouč 

SILVESTRA  31. 12. 
15:00 Kladruby n. L. 

17:00 Přelouč 

NOVÝ ROK  1. 1. 2012 

8:00 Lipoltice 

9:30 Přelouč 

11:00 Zdechovice 

TŘI KRÁLOVÉ  6. 1. 2012 18:00 Přelouč 


