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Adventní věnec 

Věnec už v antickém světě symbolizoval odměnu, ale také věčnost bez začátku a konce. 

V našich krajích je uvitý obvykle ze zeleného jehličí, což v přírodě vyjadřuje naději právě v době, kdy 

venku přichází zima. Promlouvá k nám nadějí nového života, který nám přináší Mesiáš. 

Svíce na věnci, zapalované každou neděli, vyjadřují, že království Boží roste pomalu do plné 

nádhery. Světla adventních svící, jak se postupně rozžíhají, nás zvou, abychom, každým dnem, kterým 

jsme blíž k vánočním svátkům, stále více zářili světlem dobrých skutků pro lidi ve svém okolí. Vždyť      

ve smyslu evangelia, které nám Kristus přinesl, se člověk stal natolik novým stvořením, že jediným 

ukazatelem správného směru jeho vývoje a pokroku je láska, všechno ostatní je krokem zpátky. 

Advent pro nás znamená výzvu k probuzení, výzvu nezaspat velkou příležitost, která se nám 

nabízí, abychom přestoupili ze tmy do světla, z noci do dne. 

   z knihy Viliam Judák: Adventní a vánoční zamyšlení připravila ZS 
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Co jsou adopce na dálku? 

 Jedná se           

o projekt Arcidiecézní 

charity Praha, který je 

zaměřen na pomoc 

dětem, jejichž rodiče 

jim nemohou 

poskytnout ani 

základní vzdělání.      

Za náš příspěvek je jim 

tato základní péče poskytnuta. Děti tak 

neopouštějí své  zázemí, místní kulturu      

a zvyky. Podle místa má dítě zajištěno 

školné, pomůcky do školy, jídlo, někde        

i ubytování. Děti k adopci vybírá skupina 

místních sociálních pracovníků a kněz. Je 

tak garantováno, že pomoc se dostane 

těm opravdu nejpotřebnějším. V naší 

farnosti se společně staráme o děti z Indie 

už od roku 1997. Podle finančních 

možností podporujeme na škole dvě nebo 

i tři děti. V současnosti máme dvě děti; 

šestiletého chlapce Ovijanathana a už 

starší holčičku na střední škole, Lakshmi S. 

Kurubu. Jsem moc ráda a děkuji všem,      

že už tolik let se podílíme na této akci             

a pomáháme dětem ve vzdělání. Pokud by 

se chtěl někdo do projektu připojit, jeho 

pomoc velice uvítáme. 

Radmila Faltusová 

 

Deset let s cimbálem 

 Před deseti lety dostal náš 

podnikavý pan farář moc dobrý nápad – 

pozval k nám, do Jablonného nad Orlicí, 

Varmužovu cimbálovou muziku. A farnost 

ožila. Do příprav se zapojili mladí i staří, 

každý podle svého umu. Peklo se, vařilo, 

zdobilo, v některých obývácích možná         

i tančilo a nadšenci pro muzicírování          

a pro přátelské posezení oprášili 

společenský oděv a přišli se bavit. Že byl 

první ročník posezení u cimbálu opravdu 

vydařený, to mně dosvědčí i ti, kteří tam 

nebyli, protože se o tom povídalo             

po celém městě. Z Moravy totiž přijeli 

nejen muži hudebníci, ale i ženy v krásně 

naškrobených krojích a učili naše muže, 

jak se při cimbálu po moravsku tančí a kdy 

se místo tance zpívá. Tehdy jsme docenili, 

že naši předkové vybudovali faru              

na pevných základech a litovali jsme,        

že nepostavili sál větších rozměrů. 

 A potom jsme se už těšili rok         

od roku na pro naše kraje netradiční 

muziku, na lahodné moravské víno, 

dobroty vyrobené v kuchyních obětavých 

žen, na radost z výher vždy bohaté 

tomboly a hlavně na to, že pohovoříme 

s lidmi, které často potkáváme, ale            

se kterými se ve spěchu každodenního 

života jenom pozdravíme. 

 Moc děkujeme všem, kteří jakkoliv 

přispěli ke krásné atmosféře, která vždy 

při posezení s cimbálovou muzikou na naší 

faře byla. A zároveň věřím, že je přáním 

nejednoho z nás, aby se zrodila další, nová 

tradice, která stejně propojí farní i ostatní 

jabloňáky, s podobným cílem společného 

trávení příjemných chvil. 

MČ 
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Betlém ve staronovém 

kabátě 

V roce 2014 prošel jablonský 

betlém kompletním restaurováním. Celý 

soubor byl očištěn od prachových nečistot, 

byly doplněny nedochované části 

dřevořezby a provedeny nové barevné 

retuše historické olejové polychromie. 

Staré barevné retuše z roku 1936 zůstaly 

zachovány. V závěru restaurátorských 

prací byl celý soubor kompletně ošetřen 

proti působení dřevokazného hmyzu, hub 

a plísní a opatřen reverzibilním povrchem 

chránícím historickou polychromii.         

Pro každoroční stěhování betléma je 

nutné ještě opravit konstrukci architektury 

a připravit ji pro lepší manipulaci. Nově 

řešeno bude také uskladnění mimo 

sezonu. 

 Náklady na opravu budou činit 

celkem 35 000Kč. Poblíž betléma po dobu 

jeho vystavení ve vánočním čase bude 

umístěna pokladnička s námi již dobře 

známou figurkou černouška, který 

úklonem poděkuje za každý příspěvek     

na tuto opravu. 

 Restaurátorské práce provedl pan 

Jan Friml a o celém rozsahu práce nám 

předá i restaurátorskou zprávu. Pro náš 

časopis sepsal i krátký výběr informací       

o betlémě, který si dovoluji níže zveřejnit 

Historie souboru: 

 Podle zápisů farní kroniky je 

betlémový soubor prací tyrolské dílny 

Sebas ana Kostnera  Bufels u  r denu) 

z poloviny 90. let 19. století.                       

Za pravděpodobný rok vzniku lze 

považovat rok 1894, neboť zpráva              

o uhrazení souboru je do farní kroniky 

připsána 2. ledna roku 1895. 

Farní kronika str. 260: 

 „Nový Betlem. Dne 2. Ledna 1895 

poslal jsem p. Sebastiánu Kostnerovi 

řezbáři do Bufels- r denu  irol za nový 

Betlem do našeho kostela v ceně 300 kr.č.  

farní kronika, Jablonné nad Orlicí; str. 260 

 

Krom toho stál přívoz pro čtveré zásilce 

celkem 60 kr.č. V Jablonném n/Orl. 2. I. 

1895 Jan Křivohlávek.“ 

Tento betlémový soubor ve své 

knize, Chrámové betlémy v Čechách           

a na Moravě, zmiňuje i Vladimír Vaclík: 

 „…Do třetí skupiny sériově 

vyráběných a obchodníky dodávaných 

jesliček a betlémů patří z doby posledních 

desetiletí 19. věku vyřezávané betlémy 

tyrolské. Řezbáři většinou zůstali 

anonymní, známe jen jména firem, které 

soubory do našich kostelů exportovaly.  
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farní kronika, Jablonné nad Orlicí; str. 364 

Betlém od  rmy Sebas an Kostner, Bufels 

u  r denu, koupili v roce 1894 farníci 

v Jablonném nad orlicí. Soubor je výborně 

udržován a je dobře zachovanou ukázkou 

dovedné řemeslné práce starých tyrolských 

řezbářů.“ 

 Z hlediska úzkého regionu je 

zajímavé, že děkanský kostel v Žamberku 

vlastní od roku 1885 vyřezávaný betlém 

taktéž z tyrolského  r denu (od J. 

Purgena).1 

Jablonská farní kronika zmiňuje 

prvně uvedený betlem ještě jednou, a to 

roku 1936. Tento zápis se týká opravy 

dřevěných částí betlému. Tento zásah byl 

proveden spolu s opravou/restaurováním 

dřevěných skulptur apoštolů Petra a Pavla 

z portálu kostelní brány. 

 

                                                           
1
 Vladimír Vaclík, Chrámové betlémy v Čechách a 

na Moravě, str. 42 

 

Farní kronika str. 364: 

 „Sošky na portálu, betlem. V témže 

roce  1936; vyplývá ze zápisu o odstavec 

výše) opravil p. Josef Kubíček, pozlacovač 

v Jablonném n/Orl. č. 2 dřevěné sošky      

sv. Petra a Pavla ve výklencích portálu       

a dřevěné součásti betlému nákladem Kč 

818.85 což bylo rovněž z milodarů 

hrazeno.“ 

 

Betlém je z hlediska řezbářského 

pojednání i provedení polychromií            

na vysoké úrovni. Celý soubor čítá, kromě 

architektury salaše, 16 figur 

antropomorfních, 12 figur zoomorfních, 

betlémskou hvězdu zlacenou plátkovým 

zlatem a 4 doplňky v podobě darů, či 

jiných součástí výstroje. Zajímavostí jsou    

3 další figurky ovcí, které byly druhotně 

k souboru připojeny. Tyto figurky menší 

velikosti, jsou kvalitativně výrazně nižší 

úrovně. Z jejich řezbářského provedení je 

však patrná přímá inspirace tyrolským 

souborem. 
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Průzkum provedený letošního roku 

před zahájením restaurátorských prací 

odhalil drobné doplňky dřevěných 

materiálů i výraznější barevné retuše 

pocházející z prvního restaurování 

souboru v roce 1936. Některé drobné 

zásahy či barevné retuše jsou mladšího 

data a odkazují na průběžnou snahu 

udržovat betlém v dobrém stavu. Figury     

i architektura souboru pokryta prachovými 

polutanty, v důsledku čehož došlo               

k oslepnutí barevného vyznění díla. 

Některé drobné části dřevořezby 

poškozeny či nedochovány. Dřevěná 

konstrukce architektury rozvolněna. 

 

PČ 

 

Oprava kostela sv. Vavřince 

v Čenkovicích 

 Každé ráno, když jdu do práce, se 

dívám na ten náš krásně opravený kostel. 

A dnes má zase novou podobu. Včera 

dostal krásnou bílou sněhovou čepici.  

Před tím se od střechy sakristie díky mědi 

nádherně odráželo světlo, jak se střecha 

skvěla novotou.  Také omítka září krásnou 

teplou okrovou barvou. Nádherně 

zrestaurovaná je i římsa nad hlavním 

vchodem, která je z pískovce a jako 

třešničky na dortu vynikly zrestaurované 

sochy po obou stranách hlavního vchodu  

a krásný erb nade dveřmi. Čenkovice mají 

zase krásnou dominantu obce. 

Všechno začalo už před několika lety, 

kdy pan farář Pavel Pokorný začal žádat    

o dotace na opravu kostela. Nejdříve 

ministerstvo kultury poskytlo dotaci         

na opravu stříšek pod věží. Pak se začala 

opravovat půlka střechy. Poslední dotace 

byla poskytnuta z evropských fondů a byla 

nejvyšší. Loni vše začalo nejdříve 

výběrovým řízením, které vyhrála firma 

Jirmal z Brna. Střechu jako subdodavatel 

dělala firma Bromach z Lanškrouna. 16. 

června přijeli první dělníci. Bylo zajímavé, 

jak se každý den mění vzhled kostela.      

Ze začátku bylo několik problémů, které se 

s Boží pomocí podařilo vyřešit. V rozpočtu 

se nepočítalo s opravou ciferníků, kterou 

zasponzorovala firma Bravo Isolit Jablonné 

nad Orlicí a pozlacení číslic zaplatila Obec 

Čenkovice. Nepočítalo se také s novým 

nerezovým rozvaděčem či s uzemněním 

hromosvodů. I počasí měl pan farář dobře 

objednané. Celý čas bylo poměrně teplo    

a beze srážek. Propršely asi jen dva či tři 

dny, kdy se nemohlo pracovat.  

Velké díky patří i všem dělníkům, kteří 

se na opravě podíleli, zvláště když bylo 
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větrné studené počasí a pokrývali střechu.  

Díky patří všem, kteří přispěli finanční 

částkou na opravu. Po skončení celé akce 

pan farář s panem Pavlem Černým 

připravili na 23. listopadu koncert barokní 

hudby jako poděkování. V posledních 

letech jsme v Čenkovicích měli každý rok 

nějaký koncert v kostele, ale tolik lidí se 

nikdy nesešlo. I občerstvení po koncertě 

na obecním úřadě se vydařilo. 

Dá-li Bůh, snad se podaří opravit          

i vitráže a odvodnění kostela                        

a v budoucích letech i vnitřek kostela. 

Někde jsem četla, že farnost má 

takového faráře jakého si vymodlí, tak 

nevím, jak velkou zásluhu mají čenkováci 

….  Ale Bůh nám dává většinou víc, než si 

zasloužíme. 

 Pane faráři mockrát díky za Vaši 

snahu, obětavost, laskavost a přeji jen 

dobré zprávy z kontrol a fondů… 

     

     LS

     

      

Vzpomínka na paní Annu 

Munzarovou 

 Když jsme na konci října v redakci 

uvažovali, že bychom rádi udělali rozhovor 

s paní Munzarovou u příležitosti jejího 

životního jubilea, byli jsme rozhodnuti 

navštívit ji v Červené Vodě. Návštěvu jsme 

nakonec neuskutečnili, neboť                     

p. Munzarová během té doby zemřela. 

 Paní Anna Munzarová rozená 

Faltusová se narodila 14. 11. 1924 

v Jablonném nad Orlicí jako nejmladší 

dcera z devíti dětí. Vyrůstala v katolické 

rodině chudých poměrů. V Potoční ulici, 

kde stál menší domek, měli rodiče 

mandlovnu. Zde se pralo, sušilo                    

a mandlovalo prádlo. Po absolvování 

základní školy pomáhala v Těchoníně         

u jedné rodiny, kde se seznámila 

s budoucím manželem. V polovině 40. let 

se manželé Munzarovi odstěhovali            

do Dvora Králové, kde se jim později 

narodili synové Vladimír a Jiří. Ve Dvoře 

pracovala jeden čas v tamním pivovaru, 

ale ze zdravotních důvodů musela změnit 

pracoviště. Pracovala tedy v oboru, jako 

prodavačka. Po přistěhování do svého 

rodiště v roce 1977 pracovala až                

do důchodu v místní samoobsluze Pramen 

vedle pošty, kde nyní najdete lékárnu. Zde 

pracovala s mojí babičkou. Spolu také 

chodily na mše svaté.  

 Na jaře 1986 založila s mojí 

babičkou, paní Věrou Stružkovou a Marií 

Čadovou ve staré škole klub důchodců. 

Zde se také seznámila s paní Ludmilou 

Macanovou a dalšími důchodci. Spolu 

podnikali výlety a vždy před vánoci jim     

do klubu přišel zahrát pan Munzar, choť 

paní Munzarové, na housle. Když               

p. Munzarová začala mít zdravotní potíže, 

vozila ji a také moji babičku do klubu moje 

matka. V klubu se vystřídalo mnoho členů 

a scházejí se dodnes. 

 V sobotu 26. 4. v kostele                

sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 

jsem přijala svátost křtu. A o den později 

svátost biřmování v kostele sv. Jakuba 

Staršího v Bystrci. Za kmotru mi byla právě 

p. Munzarová. Dosud jsem tomu velice 

ráda. Velmi často jsem ji navštěvovala        

a spolu jsme si hodně povídaly o Bohu. 

 V roce 2002 jsme se chodily modlit 

k Hudcom. Bylo nás celkem osm.  V roce 
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2011 musela ze zdravotních důvodů odejít 

ze svého domku do pečovatelského domu 

sv. Zdislavy v Červené Vodě, kde žila až    

do listopadu letošního roku. 

 Na paní Munzarovou, která je 

pochovaná na místním hřbitově, 

vzpomínáme s úctou. 

Ve spolupráci s Lenkou Hejlovou (její 

neteří) připravila RJ 

 

Rodičovské požehnání (má 

velkou sílu!) 

 

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti 

a vnuky a požehnej jim. 

Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím  

a láskou.  

Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny 

hříchy.  

Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, 

srdce i vztahy.  

Uzdrav svou láskou všechna citová zranění 

jejich srdcí. 

Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. 

Ochraňuj je na cestách. 

Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám     

a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce          

a osvobození od zlých myšlenek, slov         

a skutků.  

Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, 

pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě   

 

a k plnění svých povinností, srdce plné 

lásky k Tobě a k lidem. 

Chraň je v životě před úklady Zlého,     

před závislostmi různého druhu                   

a nemravností. 

Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše 

potřebné pro život. 

Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli 

zdraví duchovně, duševně i tělesně, aby 

přišli do nebe s celou naší rodinou.  

Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že 

jim žehnáš.  

Požehnej i mně, abych se k nim choval/a 

s Tvou trpělivostí, moudrostí a láskou. 

Amen. 

Převzato ze zdrojů Modlitby matek 

Připravila JN 
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Pozvánky 

 

Advent v naší farnosti 

 „Nebesa vypravují o Boží slávě“ 

 U bočního oltáře P. Ježíše je 

umístěna nástěnka, která představuje 

noční oblohu. Během adventu se bude 

obloha zaplňovat hvězdičkami. Každá 

hvězda má představovat jednoho 

konkrétního člověka. První neděli adventní 

si každé z dětí umístilo na oblohu svoji 

hvězdičku. Potom jsme přidali jména 

našich rodičů a prarodičů. Na třetí neděli 

adventní nalepíme zlaté a stříbrné 

hvězdičky, které budou připomínat 

biblické postavy a světce. Při čtvrté neděli 

adventní bychom chtěli „naši oblohu“ 

rozzářit hvězdami, které představují další 

členy naší farní rodiny.  

  

 Milí farníci, prosíme vás s dětmi    

o spolupráci. Na čtvrtou neděli adventní 

budou na lavicích v kostele připravené 

papírové hvězdičky a tužky. Kdo bude 

chtít, může si na hvězdičku napsat své 

jméno a po mši svaté ji předat dětem, 

které ji moc rády přidají na oblohu. 

Děkujeme! 

 Tato aktivita pro děti vychází 

z příběhu Abraháma, kterému Bůh slíbil, 

že bude mít tolik potomků, kolik je hvězd 

na nebi. Abrahám se stal praotcem 

národa, kterému se Bůh dal poznat. Tento 

národ pak očekával svého Mesiáše. Během 

adventu si budeme připomínat lidi, kteří 

Bohu také uvěřili a kterým Bůh v životě 

žehná. Také se v našem farním 

společenství můžeme za svoji víru 

navzájem modlit, abychom zůstali Bohu 

věrní, jako to učinil Abrahám.  

 O Vánocích budeme mít připravené 

nebe rozzářené hvězdami, pod které 

umístíme jesličky. V Ježíši Kristu nebe 

sestoupilo na zem. 

 

Misálky pro děti 

 Při každé adventní neděli a při mši 

svaté během vánočních svátků budou děti 

v kostele  v Jablonném, Jamném, Orličkách 

i Čenkovicích) dostávat malé sešitky – 

misálky z řady Liturgie pro děti. Misálků je 

dostatečné množství, takže se o něj 

můžete přihlásit, i když vaše dítě zrovna 

není v kostele a přečíst si čtení doma. 

Tvůrci tohoto projektu chtěli tímto 

způsobem zpřístupnit dětem nedělní 

liturgická čtení.  

 Další nápady a podněty, jak se 

sešitky pracovat najdete                             

na www.liturgieprodeti.estranky.cz. Pokud 

by se vám misálky líbily, můžete                  

si postupně objednat i další knížečky        

na celý rok. Ke každé řadě  cyklus A, B, C) 

je možné objednat si malý šanon, do 

kterého si děti mohou sešitky zakládat. 

 

 „Ta hvězda naděje pro mne i Tebe 

je“ 

 Ve čtvrtek 18. 12. od 16:00 hod. 

do 18:00 hod. bude Hnízdečko otevřeno 

nejen pro školáky, ale pro všechny – děti  

i dospělé, kteří by chtěli vyrábět krásné 

hvězdičky z čajových sáčků. Můžete se 
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přijít naučit skládat hvězdičky, vyrobit si 

pěknou vánoční ozdobu, anebo „poslat 

hvězdičku naděje“ pro chudé na misiích. 

Hvězdičky se pak budou prodávat během 

adventní duchovní obnovy v sobotu        

20. 12. na faře a výtěžek bude odeslán     

na misie v rámci Papežského misijního díla 

dětí – děti pomáhají dětem.  

 

Přijď i ty pomoci stříhat, lepit či skládat! 

 

Adventní duchovní obnova 

Adventní duchovní obnova s P. Karlem 

Moravcem bude v sobotu 20. prosince 

2014 na faře.  

program: 

7:00 - 8:00 hod. rorátní mše svatá 

v kostele 

8:00 - 9:00 hod. snídaně ve farním sále 

8:00 - 10:30 hod. příležitost ke svátosti 

smíření v kostele, zpovídat budou tito 

kněží: Karel Moravec, Josef Roušar a Pavol 

Sandámus. 

9:00 – 10:00 hod. úklid sálu po snídani      

a přestavba židlí na přednášku, prosíme    

o spolupráci 

10:30 první přednáška 

11:30 druhá přednáška 

 Během dopoledne si budete moci 

na faře koupit drobné zboží. Děti vám 

nabídnou hvězdičky z čajových sáčků, 

které samy vyrobily, a výtěžek z tohoto 

prodeje bude pak věnován na misie. 

 V sobotu dopoledne od 9:00 hod. 

bude pro děti otevřeno Hnízdečko. Rodiče, 

kteří by se chtěli účastnit duchovního 

programu, sem mohou poslat své děti. 

Dětem nabídneme vyrábění, promítání 

DVD. 

 

Jeden dárek navíc 

 Pokud chcete v předvánočním čase 

udělat dobrý skutek, můžete se zapojit    

do malé adventní sbírky. Ta je určena      

na podporu věřící třináctičlenné rodiny 

z jižních Čech, se kterou se známe. Rodiče 

mají tři chlapce a osm děvčat. Nejmladší 

člen rodiny se narodil letos v listopadu, 

nejstaršímu z dětí je 14 let. Touto formou 

jim chceme pomoci, přinést trochu více 

radosti a ubrat starostí. 

 Rodině můžete věnovat jakýkoliv 

finanční dar, nebo praktické věci. Vhodné 

jsou školní pomůcky  pastelky, fixy, 

modelína, atd.), nové oblečení a hračky, 

hygienické potřeby, trvanlivé potraviny 

pro miminko a malé děti, popř. další věci 

dle vašeho uvážení. 

  Sbírka bude probíhat 3. a 4. neděli 

adventní v kostele. Děkujeme.   

M. Roškaninová a J. Najmanová 
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VÁNOČNÍ DOBA 

Modlitby matek 

Milé maminky, přijměte srdečné pozvání 

k modlitbě i příjemnému posezení v čase 

vánočním – v úterý 30. 1. 2014 od 18:00 

hod. na faře v Hnízdečku! 

Setkání rodin 

Na závěr vánočních prázdnin - v neděli      

4. ledna 2015 jsou zvány všechny rodiny    

s dětmi na odpolední setkání u jesliček      

v kostele a následně pak na faře. Čas bude 

ještě upřesněn v ohláškách. Kdo bude 

chtít, může si připravit pěknou koledu, 

krátkou básničku či scénku, pro radost 

druhým a k oslavě Ježíšova narození.  

Promítání v Jamném 

Promítání filmu v rámci Net for God se 

uskuteční 18. 12. od 20.00 hod. na faře 

v Jamném nad Orlicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jamné nad Orlicí    3. 1. 2015 

Jablonné nad Orlicí 10. 1. 2015 
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Večerní mše svatá tedy bude již od 18.00 hod.!!!

Betlémské světlo 

„Sdílené štěstí vám přinese pokoj“ 

Myšlenka tohoto letošního motta byla 

převzata ze 4. kapitoly listu Římanům 

(17 – 19) a vysvětluje, že život je 

mnohem víc než jídlo a pití a měli 

bychom se zaměřit na mír, 

spravedlnost a radostné bytí nejen o 

letošních Vánocích, ale v celém našem 

životě. 

 

Na 4. neděli adventní 21. prosince 2014 

přinesou skauti plamínek Betlémského světla v 8 hodin do kostela sv. Bartoloměje, odkud si 

ho budete moci odnést domů. 

Světýlko bude k dispozici od 9 do 10 hodin před IC a na požádání  na tel. č. 736101151) vám 

ho mohou skauti přinést k vám domů. 

 Všichni členové skautského střediska Medvěd přejí krásný adventní čas, radostné a 

požehnané svátky vánoční a v novém roce 2015 tři sta šedesát pět šťastných dní.  
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Přehled vánočních bohoslužeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost k přijetí svátosti smíření: 

 

Další číslo Natanaela očekávejte v únoru!!! 

Pokud máte zájem napsat příspěvek do farního časopisu Natanael, můžete jej zaslat 

elektronicky na adresu natanael.redakce@gmail.com nebo v tištěné či psané formě vhodit 

do krabičky připravené v kostele. Uzávěrka dalšího čísla proběhne 10. ledna. Další reakce, 

připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout 

o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit.                  

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 

Redakce: Josef Fišer, Renata Jasanská, Anna Macanová, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Zdislava Stehlíková. 

Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk  olempress, s. r. o. Elektronickou podobu najdete 

na www.svaty.bartolomej.cz

 

  Jablonné n. O. Jamné n. O. Orličky Čenkovice 

24. 12. 24:00  16:00  

25. 12. 8:00 9:30  11:00 

26. 12. 8:00 9:30 11:00  

27. 12. 7:00    

28. 12. 8.00 9.30  11.00 

29. 12. 18.30    

30. 12. 7.00    

31. 12. 16:00    

1. 1. 8:00 9:30 11:00  

Jablonné n. O. 20. 12.  8:00 – 10:30   Orličky  14. 12. 17:00 – 18:00 

Jamné  n. O.   10. 12. 16:00 – 17:00   Čenkovice 21. 12. 17:00 – 18:00 

 17. 12. 16:00 – 17:00 
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