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Advent s fiatem 
 

Na adventním věnci hoří svíčky, na mnoho lidí doléhá stres, v tomto období máme většinou 

tolik aktivit, že se z toho může člověk zbláznit. Docela klidně do toho presu zaznívá jiný hlas:  

„Obraťte se a dejte se spasit.“ Nebylo řečeno: „Spas se, kdo můžeš,“ ale “dejte se spasit, nechte to už 

na Mně.“ Bůh po nás v adventu nechce žádnou další horečnou aktivitu, naopak, chce nám učinit veliké 

věci.  

Ten, který je mocný, jehož jméno je svaté a jehož milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, 

po nás chce jenom jednu jedinou prostou věc, abychom ho přijali. Na nás je jenom to Ano. Ale aby to 

nebylo v naší politické situaci zavádějící, říkejme raději Fiat. Staň se mi, buď vůle Tvá. Jako to dokázala 

dívka v Nazaretu. Takže v adventu žádná další aktivita, ale cílená pasivita.  

To je Boží nabídka pro adventní dny. Přijímám, co přichází, děkuji a velebím. Vždyť nám to říká  

i božský Kája: „Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší.“ Brzdí tě a stresuje. Abychom byli nejlepší, 

dokonalí jako je náš nebeský Otec, stačí to jediné. Říkejme Fiat na vše, co jeden každý adventní den 

přinese. „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Jeho slova.“  

Ach jo, kolik adventů budu ještě potřebovat, abych se to konečně naučila. Vypadá to jednoduše, 

přijímat statečně, s pokorou, co každý den přichází.  Ale řeknu vám, je to pořádná dřina. 

 

 

 

 

Monika Lepková, Kunštát na Moravě 
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Rok milosrdenství 

Papež František vyhlásil rok 2016 Rokem milosrdenství. V naší diecézi se v rámci tohoto roku 

můžete připojit k modlitební aktivitě inspirované Schönstattským hnutím, kdy bude v určité dny 

hostem ve vašem domě obraz Božího milosrdenství, který si budou jednotlivci a rodiny předávat. Spolu 

s obrázkem převezmou i brožurku s textem pobožnosti k Božímu milosrdenství. Jeden takový obrázek 

bude putovat i v našich farnostech. 

 

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství: 

  

Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být 

milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec,  

a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.  

Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea 

a Matouše z otročení penězům, cizoložnici  

a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen  

ve stvořených věcech, přiměl Petra plakat,  

když tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci ráj. Dej, 

ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské 

ženě, jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala 

Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného 

Otce, Boha, který projevuje svou 

všemohoucnost nejvíce odpouštěním  

a milosrdenstvím: dej, ať je církev pro svět tvou 

viditelnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného  

a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli 

podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, 

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:  

dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 

zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští 

mu. 

Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny 

jeho pomazáním, aby se Svatý rok milosrdenství 

stal rokem Hospodinovy milosti a aby tvá církev 

s obnoveným nadšením mohla přinášet 

radostnou zvěst chudým, vyhlásit svobodu 

zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky 

milosrdenství, o to prosíme tebe, jenž žiješ  

a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky 

věků. 

Amen.

  Připravil PPP 
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Eucharistie 

Vyvrcholením roku Eucharistie byl 

Eucharistický kongres v Brně, kterého se 

účastnili i někteří naši farníci.  

Duchovní obnova a eucharistický 

kongres v Brně 

15. – 16. října se na brněnském 

Výstavišti konala duchovní obnova, kterou vedl 

katolický kněz z Indie P. James Manjackal. 

Promlouval k tisícům věřících, kteří si přišli pro 

požehnání a impuls k tomu, jak v dnešní době 

žít pravou víru. Motto duchovní obnovy bylo 

„Ježíš Kristus – Chléb života.“ V sobotu 17. října 

se všichni účastníci obnovy zúčastnili hlavního 

programu národního eucharistického kongresu 

na Náměstí Svobody. Mší sv. a obnovou věčné 

smlouvy s Bohem vyvrcholil vůbec první 

porevoluční eucharistický kongres v České 

republice. Bohoslužbu slavil papežský legát 

kardinál Paul Josef Cordes společně s českými, 

moravskými i slovenskými biskupy a šesti 

stovkami kněží. Přítomno bylo až 25 tisíc 

věřících. Po mši sv. následovalo eucharistické 

procesí na Zelný Trh, kde přítomní obnovili 

věčnou smlouvu s Bohem. 

Marta Faitová 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Advent 

Advent již zaťukal na dveře 

Období blížících se Vánoc – to jsou čtyři 

adventní neděle, kdy o každé neděli zapalujeme 

na tradičním a třeba i posvěceném věnci jedna 

svíčku. První se letos rozhořela 29. listopadu  

a postupně světla na adventním věnci přibývá.  

 

Co je to vlastně advent? Slovo advent 

pochází z latinského slova „adventus“  

a znamená „příchod“. Je to doba radostného 

očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání  

a dobročinnosti. Dříve to byla také doba postu, 

kdy byla zakázána veškerá zábava, tanec a zpěv.  

Stopy adventní liturgie lze najít již 

v polovině 5. stolení v Ravenně, v polovině  

6. století pak také v Římě.  Od 19. století  

je tradičním symbolem adventu věnec, který 

má v katolických zemích čtyři svíčky – tři fialové 

nebo modré a jednu růžovou. Fialová (modrá) 

barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. 

Růžová vyjadřuje radost z toho, že období 

očekávání je téměr u konce a adventní čas 

dostává slavnostnější ráz. Advent může být však 

také plný shonu, nakupování dárků, strojení 

stromečků, úklidu apod.  

Čtvrtou svíčku zapálíme 20. 12. a pak už 

mohou začít Vánoční svátky půlnoční mší 

svatou. Narození Pána Ježíše si připomínáme 

vystavěním Betlému. V Jablonném se dříve 

konal „živý“ Betlém. První se uskutečnil  

o Vánocích v roce 2002 a tradice byla 

zachována do roku 2011.  

27. 12. na svátek sv. Jana a současně 

svátek Svaté rodiny se při nedělní mši světí 

víno. Vánoční doba trvá do „příchodů tří králů“, 

pak už navazuje mezidobí. 

RJ 
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▪ ▫ ▪ 

Příchod 

Adventní úvaha 

VojtěchKaplan, 4. Prosince 2015 

 

Jestliže jsem jeden z těch, kdo spíše cítí 

než-li ví, tak často uvažuji o věcech, co zdají se 

mi nevšední. Víte, po zkušenosti s Bohem už  

v něj nelze nevěřit. Běžte ke mně domů  

a najdete tam alkohol a na balkóně plný 

popelník. Chci říct, že do jisté míry žiji ve hříchu, 

ale naproti tomu vím o Bohu s jistotou a se 

stejnou jistotou se ho obávám. Cítím Boha  

v srdci a věřím, že stejný pocit prožívá každý 

věřící člověk na zemi. Je pro mne pouhá 

banalita po jaké cestě k němu spějeme. 

Chodíme do kostela, čteme písmo svaté, 

mluvíme o něm v rodinách i v dalších 

společenstvích, ale budovy, knihy a spory jsou 

stále jen věci lidské a jako takové mohou být 

mylné. Člověk se mýlí dnes a denně. Doba se 

mění, společenské rozdíly eskalují a je stále 

složitější nenechat se svést na scestí. Boží 

svědectví jsou předávána po tisíce let a je 

krásné, že stále působí skrze různá náboženství 

jako cesta - cesta k Bohu a cesta Boha do 

našeho srdce. Pokud v něj uvěřím a zároveň 

vidím po kolika různých cestách na zemi lidé 

kráčí ke stejnému cíli, chci podlehnout lásce  

a nemám důvod nezavrhnout nenávist. 

Například islám je náboženství jako 

každé jiné. Islám je také cestou - cestou k bohu 

a jako k takové bychom měli mít úctu. Můžeme 

číst Korán stejně jako Bibli a v obou nalezneme 

věci hodné následování i opovržení a je pouze 

volbou člověka jakou cestou se vydá. Bůh nás 

nenutí - Bůh nás očekává. Ve světě máme 

mnoho směrů více či méně následovaných,  

ale pokud některé vedou k nalezení Boha 

člověkem, jsou těmi správnými, protože o to 

jde především. Jakmile Boha cítím srdcem  

a vím, že v něj věřím, jsou lidské budovy, knihy 

a spory vedlejší. 

Nás křesťany připravuje Advent na něco 

krásného. Už jako malý jsem díky mým rodičům 

slyšel svědectví o Ježíši, který se narodil na 

tomto světě. Poslouchal jsem příběhy jeho 

života a už tehdy jsem začal chápat jistou 

názornost či nadčasovost, která bude platit 

navěky. Dozvěděl jsem se o nenávisti, oběti, 

spravedlnosti, trestu, vykoupení… o věcech, 

jejichž pochopení je pro život každého člověka 

důležité. Dozvěděl jsem se díky Ježíši o lásce,  

a pokud Bůh je láska - Ježíš je její svědectví, 

kterému věřím. To je má cesta - cesta k cíli, kam 

směřují všichni. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Adventní zamyšlení 

Učme se v adventu čekat trpělivě.  

Naplňme dobu čekání modlitbou, přemýšlením o sobě… 

 

 

            ▪ ▫ ▪ 
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Umění čekat 

Celý církevní rok je pro nás velké umělecké dílo. Sám Duch svatý pro nás takové dílo vytvořil. 

Uvědome si jasněji, jaké by to bylo, kdyby žádný advent neexistoval. Mohli bychom potom opravdově  

a s pochopením oslavit vánoční svátky? Církev nás stále a vždy znova učí, že na opravdovou a hlubokou 

radost musíme čekat. Křesťan by měl umění čekání ovládat. 

 Wilhelm Erben 

 

Otevři se druhým 

Je jedna věc, která pomáhá právě teď v adventu 

vytvářet pokojnou a radostnou atmosféru v rodině. Sdělování 

myšlenek navzájem, rozdávání toho nejlepšího, co každý v sobě 

má. Často lidé v rodině žijí jako v nějakém penzionu – jedí  

u jednoho stolu, ale jsou si vzdálení na kilometry. Měli bychom 

být k sobě otevření a dělit se nejen o jídlo a o společné 

prostory domova, ale i o svůj vnitřní život. 

Kdybychom druhým sdělili něco o sobě, bylo by to  

pro druhé příjemné obohacení a velká radost. 

 Umíš to? Nechceš se o to pokusit? 

 

Kardinál León-Joseph Suenens 

 

 

Advent má dvojí tvář – je to čas pokání i čas 

radosti 

Advent - čas pokání. Tahle myšlenka posvětit přípravnou 

dobu na Vánoce modlitbou a větší horlivostí začala v 5. století 

v biskupství Tours. Už v 7. století byla rozšířena na celém západě 

Evropy. Od 12. století byl stanoven počet týdnů, kdy se Křesťané 

postili, a byly zakázány hlučné svatby. V současné době již nejsou 

podmínky tak přísné. Čeho se tedy zřekneme dobrovolně? Co dáme 

svému Pánu?  

Advent – čas radosti. Očistíme-li se od svých vin, bude nám 

lehčeji. Očekáváme svého Pána – to přece předpokládá radostnou náladu! 

 

Připravil JF 
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Adventní zamyšlení 

Mé Desatero 

 

Za prvé… 

… měj v úctě každého člověka, protože 

v něm žije Kristus. Buď vnímavý ke každému – 

je to tvůj bratr či sestra. 

 

Za druhé… 

… o každém smýšlej dobře - o nikom 

neuvažuj zle. I v nejhorším člověku se pokus 

najít něco dobrého. 

 

Za třetí… 

… o druhých mluv vždycky dobře. 

O nikom ze svého okolí nikdy neříkej nic zlého. 

Naprav křivdu způsobenou slovem. Nebuď 

příčinou konfliktů mezi lidmi. 

 

Za čtvrté… 

… S každým rozmlouvej jazykem lásky. 

Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj 

problémy. Nebuď příčinou pláče. Uklidňuj  

a projevuj dobrotu. 

 

Za páté… 

… Odpouštěj všechno všem. Neudržuj  

ve svém srdci hněv. Pokaždé podej ruku  

ke smíření jako první. 

 

 

Za šesté… 

… druhému vždycky konej dobré. 

Každému dělej dobro tak, jak bys chtěl, aby ho 

druzí dělali tobě. Nepřemýšlej o tom, co má kdo 

udělat pro tebe, ale o tom, co ty máš udělat pro 

někoho. 

 

Za sedmé… 

… Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně 

přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem. 

 

Za osmé… 

… pracuj poctivě, protože plody tvé 

práce používají druzí, jako i ty používáš plody 

jejich práce. 

 

Za deváté… 

… zapoj se do života společnosti. Otevři 

se chudým a nemocným. Poděl se o hmotná  

i duchovní dobra. Snaž se vidět potřebné kolem 

sebe. 

 

Za desáté… 

… modli se za všechny, i za ty které 

„nemusíš“. 

 

Kardinál Stefan Wyszyński

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Paměti z farní kroniky 

Železná dráha 

Zima z roku 1872 na rok 1873 byla velmi 

mírná, takže se neustále o dráze pracovati 

mohlo. Toho samého roku dostavěla se též od 

„bratří Kleinů“ železná dráha z Moravy. 

19. prosince 1873 

Tohoto dne přijela o 1 hodině s poledne 

první mašina s několika vozy II. třídy z Grulicha 

do Jablonného a odtud jela dále do Kyšperka, 

kamž se komis dostavila k prohlédnutí hotové 

již dráhy, kteráž vede přes Žamberk ku Hradci – 

přes Chlumec, Nymburk, Lisou – do Prahy. 

Spojení drahy z Oustí do Mittel valou tempa se 

dostavuje. Roku 1874 dostavena byla. 

Strana 94 

Jan Křivohlávek 

Pan Jan Křivohlávek, osobní děkan bisk. 

vikar. tajemník a farář zdejší zemřel smrtí 

náhlou ve věku 71 let dne 2. prosince 1904 a 

byl dne 6. Prosince u přítomnosti četných kněží 

vysoce důstojným panem kanovníkem Janem 

Bartákem na zdejším hřbitově pochován. 

Strana 262 

Elektrické světlo 

V roce 1920 bylo zařízeno elektrické 

osvětlení v chrámu P. firmou A. Pětník z České 

Třebové. Cena konečně sjednána se svrchu 

psanou firmou na 3900 K.  

Výlohy hrazeny:  

1) z dobrovolných darů, které vynesly celkem 

2265 K.  

2) z výtěžku za dříví z jasanů, které stály vedle 

zdi hřbitovní a to 2 vedle portálu, 1 dále ku 

kapli a 1 u brány na straně západní a za něž ve 

dražbě strženo 2724 K. 

Strana 353, kráceno 

1926 

Dětské besídky se konaly rovněž na faře 

a vedly je po více let slečna Emílie Netušilová, 

účetní hospodářského družstva až do svého 

provdání a pak katechetka sl. Anežka 

Tláskalová, která v roce 1938 přijala řeholní 

roucho Šedých sester a pak laický katecheta Jan 

Vančura. Ke konci světové války a po roce 1945 

se děti nescházely. V besídkách sehráno více 

divadel a konány Mikulášské a vánoční večery 

s nadílkou. 

Strana 121 

Velké mrazy 1929 

Již před Vánocemi r. 1928 začaly velké 

mrazy, ale zvláště v roce 1929 byly od ledna do 

dubna trvalé a kruté mrazy (přes – 30), že školy 

kolem pololetí na 14 dní musily býti zavřeny. 

Mrazy způsobily veliké škody zejména na 

stromoví ovocném, na zvěři a ptactvu v přírodě, 

na budovách, vodovodech. 

Strana 118 

Školní poměry 

Poměry ve škole jsou klidné – kázeň 

lepší. Jen kdyby děti měly více dobrých příkladů 

zejména i doma v praktickém náboženství. 

Krutá zima tohoto roku vynutila úřední uzavření 

školy na 3 týdny do konce února.  

Strana 424 

 

Připravila JN
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Zprávy z farnosti 

Jak se „motá“ Misijní klubko 

 
Určitě to znáte - klubíčko vlny se začíná 

namotávat od tenkého provázku. A když je 

provázek dost dlouhý, ruce šikovné a nechybí 

nám trpělivost, z malého klubíčka roste klubko 

větší a větší... Podobně je to i s naším malým 

Misijním klubkem ve farnosti - začínáme 

pomalu, ale jistě. Během měsíce října  

a listopadu jsme se s dětmi pustili do práce. 

Ruce šikovné děti určitě mají! 

JN 

Pečení misijního chleba 

V listopadu jsme na faře pekli chleby. 

Děti z Misijního Klubka přišly dříve, aby udělaly 

těsto. Každý přinesl 10 brambor, které se  

do těsta přidávají. Spolu s Janou a Zdíšou jsme 

potom udělaly těsto. Potom přišly i ostatní děti 

a všichni jsme začaly dělat chleby. Udělaly jsme 

z těsta takové placky a ty jsme pak zdobily 

oříškama, rozinkama atd. Potom se chleby 

upekly a druhý den po mši sv. se u kostela 

prodávaly. 

O tři týdny později pak děti z Misijního 

Klubka pomáhaly hrabat u kostela listí. Přišlo 

nás tam asi 15. Každý si přinesl hrábě a pustili 

jsme se do práce. Během hrabání jsme sbírali 

takové malé červené lístečky, které byly v listí 

schované. Některé děti sbíraly po dvojicích  

a některé samy, ale nakonec měl každý z nás 

aspoň jeden. Když jsme listí dohrabaly, měly 

jsme za úkol oběhnout kostel. Když jsme 

přiběhly, čekalo na nás překvapení, takový 

miniobchod. Mohli jsme si tam za ty lístečky 

"koupit" různé dobroty. Potom ale začalo pršet, 

a tak všichni honem pospíchali domů.  

O dva dny později jsme hrabaliylistí na 

faře. Všechno jsme si moc užili a všem se to 

líbilo. 

Mája R. 

 
 

V prosinci bychom se chtěly zapojit  

do Misijní akce Jeden dárek navíc pro děti v 

Africe. Rádi bychom poslali vánoční dárek pro 

sirotky v Keni - přispějeme tak na jídlo, 

zdravotní péči a jejich vzdělání. Podpoříme tím 

i výstavbu rybích sádek v diecézi Eldoret.  

 

 

A jaké dárky budeme posílat? V sobotu 

19. 12. budeme dárečky vyrábět ve farním sále 

cca od 9 hod (po snídani na faře). 

V neděli 20. 12. po mši sv. nabídnou 

děti dárečky k prodeji. Finanční dárek pak bude 

odeslán na účet Papežského misijního díla dětí. 

JN 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Pozvánky pro děti a mládež 

Mše sv. pro děti  

Mše svatá pro děti se uskuteční v úterý 15. 12. od 17:00 hod v kostele.  

 Bude to tzv. "svíčková mše svatá". 

 Při světle svíček si připomeneme slova proroka Izajáše: "Lid, který chodí  

v temnotách, uvidí veliké světlo..." (Iz 9, 1). Budou použity rorátní svíce. 

 Po mši sv. bude možnost ohřát se na faře v Hnízdečku, kde bude krátký 

program. 

 Od 16:00 hod příležitost ke svátosti smíření pro děti v kostele. 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Silvestrovské setkání mládeže na Vesmíru 

Nemáš plán na oslavu konce roku? Přijeď do diecézního centra života mládeže Vesmír 

v Deštném v Orlických horách. 

Pobyt trvá od 27. prosince a do 3. ledna 2016. Více informací najdeš na facebooku s názvem 

události „Vesmírný Silvestr 2015“ nebo na webových stránkách http://www.vesmir.signaly.cz/.  

Tak neváhej! ;-) 

 

  ▪ ▫ ▪  

 

Světový den mládeže v Krakově 2016 

Uvažuješ o setkání mládeže v polském Krakově 

a nemáš dostatek finančních prostředků?  

Od 29. 11. 2015 do 9. 2. 2016 probíhá soutěž  

o účast na SDM zdarma!  

Více na https://www.signaly.cz/soutez.  

Navíc každý měsíc se losuje o menší ceny.  

Více o Světovém dni mládeže, který se uskuteční  

o prázdninách, se dočteš na  https://krakov2016.signaly.cz/. 

 
 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

http://www.vesmir.signaly.cz/
https://www.signaly.cz/soutez
https://krakov2016.signaly.cz/
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 Modlitba 

Chvalte Pána za mráz 

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! 

Dává sníh jako vlnu, 

jíní sype jako popel. 

Jeho mrazem tuhnou vody. 

Posílá své slovo a rozpouští je, 

poroučí zavanout svému větru a vody se 

rozproudí. 

Žalm 147 
 

Chvalte Pána za led a zimu! 

Chvalte Pána za tání sněhu! 
 

Jeruzaléme, Církvi, ty máš důvod chválit 

Pána za vše, co se s tebou děje. 

 

Snesla se nad tebou zima: 

Láska v mnohých ochladla, ledově 

studené mínění odpovědných lidí  

o Bohu zmrazuje v tobě život. 

Ba i sami křesťané se dívají chladným 

pohledem na své bližní. 

 

V chladu, který se snesl nad Církví, 

zmrzají vody. 

Voda křtu už neteče, dětská tělíčka 

nejsou polévána vodou spásy. 

Živé vody, které mají plynout do 

věčného života, zmrzly chladem. 

 

Církvi, chval Pána i v mrazivém ztuhnutí 

a chladu! 

 

Až přijde čas, pošle Pán zas své slovo. 

Živé slovo promění led v proudící vody. 

Pak roztaje všechno a Církev se bude 

radovat z duchovního jara. 

 

Církvi, chval Pána bez ustání, chval ho  

i v chladu a ztuhnutí. 

Tvé chválení přivolá ono božské slovo, 

jehož dechem roztají vody. 

Amen. 
 

Z modliteb vydaných v samizdatu 
 r. 1982, autor neznámý 
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Dárkové 

předplatné 

Z farní knihovny 

Ve farní knihovně na vás čeká knížka 

Setkání. Soubor meditativních úvah  

o bezbřehosti Boží lásky a o lidském životě, 

o tom, kdy se naše lidská konání prolínají 

s přítomností Boha.  

Dítě (ukázka z knihy) 

Maminka odešla na okamžik od kočárku, 

a já jsem se přiblížil, abych uviděl živou Trojici 

přebývající v čisté duši. Dítě spí, ručičky volně 

rozhozené na vyšívané přikrývce. Zavřená 

očička se dívají dovnitř a prsíčka se slabounce 

pozvedají. Zdá se, jako by mladý život šeptal: 

dům je obydlený. 

Pane, ty tam jsi.  

Klaním se ti v tomto děťátku, které ještě 

nezhyzdilo tvoji tvář. 

Pomoz mi, abych se mu připodobnil, 

abych znovu našel tvoji tvář a tvůj život, tak 

hluboko zasunutý v mém srdci. 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha Setkání, Michel Quoist (čti: kuoast); 

francouzský originál Prières. Vydalo CIVITAS, 

katolické nakladatelství, Janov nad Nisou v roce 

1995 ve spolupráci s Křesťanskou akademií 

v Římě.  

Ve farní knihovně ji najdete v zeleném 

oddělení pod číslem 18. 

 

Připravil JF

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Tip na vánoční dárek 

 

Nevíte, co darovat pod stromeček? 

Udělejte svým blízkým radost a darujte jim dárkové předplatné  

KATOLICKÉHO TÝDENÍKU.  

Váš originální dárek je bude těšit celý rok. 
 

JAK NA TO? 
Stačí vyplnit kupon uvedený pod tímto článkem. Všechny objednávky, na nichž se bude 

odlišovat odběratel a plátce, zohledníme jako dárkové. 
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CERTIFIKÁT 
Nejdřív vám přijde z redakce dárkový certifikát se jménem obdarované osoby. Ten stačí zabalit  

a dát pod stromeček. Poštovní poukázku k úhradě Vám zašle distributor SEND do 14 dnů od zavedení 

odběru našich novin. 

  

OBJEDNÁVEJTE VČAS 
Pokud svou objednávku nahlásíte redakci KT do 17. 12., garantujeme zajištění objednávky  

k 1. 1. 2016 a doručení dárkového certifikátu do Vánoc. Předplatné na rok 2016 – 52 čísel činí 676 Kč. 

  

MOŽNOSTI PLATBY 
Pokud zaškrtnete možnost platby e-složenkou, pokyny k platbě obdržíte od společnosti SEND 

elektronickou poštou. Podmínkou je vyplnění Vaší e-mailové adresy na objednávce. Pokud máte zájem 

o dárkový certifikát k objednávce vyplněné on-line na našich stránkách, zašlete žádost o něj společně  

s kopií potvrzené objednávky od SENDu na e-mail podhorska@katyd.cz. 

 

 Podle www.katyd.cz připravil J. Fišer 
 

ADRESA K ZASLÁNÍ KUPONU: Katolický týdeník, Londýnská 44, 120 00 Praha 2 

DALŠÍ KONTAKTY:    tel. 224 253 095, e-mail: podhorska@katyd.cz 

 
 

……………………………………. zde odstříhnout ……………………………………………….. 

 

 

Objednávka předplatného 

Plátce Roční předplatné 676Kč Zahájení odběru 
1)  ………………………… 

Způsob   

 platby 

Poukázkou:  SIPO spoj.č.:  

E-PLATBA – e-mail: 

Příjmení a jméno: 
Rok  

narození: 
Telefon: 

Adresa a PSČ:      

ODBĚRATEL Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem, nebo předplatné objednáváte jako dárek. 

Příjmení a jméno: 
Rok  

narození: 
Telefon: 

Adresa a PSČ:      

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. 1) Pokud není písemně zrušen, předplatné se automaticky prodlužuje. 

Pokud objednávku vyplňujete na www.katyd.cz     

a máte zájem o nabízený dárek nebo dárkový certifikát,   Datum a podpis: 

odešlete spolu se žádostí kopii potvrzené objednávky 

na e-mail: podhorska@katyd.cz    …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

mailto:podhorska@katyd.cz
http://www.katyd.cz/
mailto:podhorska@katyd.cz
http://www.katyd.cz/
mailto:podhorska@katyd.cz
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 Betlémské světlo 

Drazí přátelé, 

čtvrtá neděle adventní bude o to bohatší, že k nám do kostela sv. 

Bartoloměje přinesou skauti plamínek Betlémského světla.  

Od tohoto dne můžete mít světýlko i u vás doma. Po mši svaté 20. 

12. si můžete odnést plamínek domů sami, dále budou skauti rozdávat 

Betlémské světlo při Setkání na náměstí od 17 do 18 hodin 20. 12. 2015 

nebo vám ho (po domluvě) přinesou až k vám domů. Pokud by se stalo, 

že vám plamínek zhasne, bude k dispozici u vedoucí střediska Medvěd 

Marie Štanglerové, Na Výsluní 520 přes celé svátky a kdykoli se můžete 

stavit. 

Bratři a sestry, přejeme vám pokojné a radostné svátky vánoční a 

hojnost Božího požehnání po celý příští rok 2016. 

Marie Štanglerová 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka, kterou již tradičně organizuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí, proběhne 

v Jablonném v sobotu 9. Ledna 2016.  

Organizaci skupinek koledníků má na starosti Jana Najmanová, tel. č. 737 355 219.  

JN 

 

 ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

  

Pokojné a radostné prožití svátků vánočních a v novém 

roce 2016 pevné zdraví a Boží požehnání přeje 

čtenářům Natanaela 

redakce 
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Pozvánky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ▫ ▪  
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Bohoslužby v našich farnostech o Vánočních svátcích: 

 

24. 12. - Štědrý den 

 16.00 mše sv. v Orličkách 

 24.00 mše sv. v Jablonném nad 

Orlicí 

 

25. 12. - Boží hod vánoční 

 8.00 mše sv. v Jablonném nad 

Orlicí 

 9.30 mše sv. v Jamném nad Orlicí 

 11.00 mše sv. v Čenkovicích 

 

26. 12. - svátek sv. Štěpána 

 8.00 mše sv. v Jablonném nad Orlicí 

  9.30 mše sv. v Jamném nad Orlicí 

 11.00 mše sv. v Orličkách 

 

27. 12. - svátek sv. rodiny, svátek sv. Jana 

 8.00 mše sv. v Jablonném nad Orlicí 

 9.30 mše sv. v Jamném nad Orlicí 

 11.00 mše sv. v Čenkovicích

Těm, kteří se ze zdravotních a jiných důvodů nemohou vánočních bohoslužeb účastnit, nabízí 

přenos mše sv. z různých míst radio Proglas a TV Noe. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

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 následujícího čísla proběhne 7. ledna 2016. Vitány jsou také reakce, připomínky, náměty 

či dotazy. 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. Redakční rada (RR): Josef Fišer, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Renata Jasanská, Kateřina 

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

na www.svaty.bartolomej.cz. 

 

▪ ▫ ▪  

 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
http://www.svaty.bartolomej.cz/

