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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj..     12/2020  
 

 
 

Drazí farníci, 
prožíváme společně Advent a připravujeme se na oslavu Kristo-
va narození. Jsem rád, že jsme si mohli díky naší schole o 3. ne-
děli – Gaudete zazpívat. Kdo ví, jak dlouho ještě budeme moci. 
Na Nový rok při Mši sv. v 10.00 se budeme loučit se sestrou 
Františkou Synkovou, která odchází do pražského konventu sester. Sestře 
Františce patří velké díky za dvouletou obětavou službu farnosti i Centru pro 
rodiny sv. Zdislavy a našemu klášteru. Zároveň přivítáme sestru Ludmilu Janu 
Havlíkovou, která je naopak z Prahy asignována do Jablonného. 
V návaznosti na návrat 4. stupně PSA přidáváme na Štědrý den jednu boho-
službu. Bohoslužby o svátcích budou podle níže uvedené tabulky. Při boho-
službách je třeba zachovat vstupní dezinfekci, roušky a 2 m rozestupy, pokud 
nejde o rodinu, ta může být těsně pospolu. Hlavně si uchovejme adventní 
pokoj a přidejme vánoční radost. Pán je blízko a chce nám být ještě blíž. On 
má řešení i pro tuto dobu rouškovou a je s každým z nás. Krásné Vánoce 
přeje a do roku 2021 + žehná  

Váš P. Pavel Maria OP 

Ú V O D N Í  S L O V O 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

Žehnání věnce na náměstí (druhý týden adventní). Foto: archiv 
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Vánoční bohoslužby. Na základě rozhodnutí vlády České republiky ze 
17.12.2020 je udělena výjimka pro návštěvu půlnoční mše svaté. Farníky 
zvlášť upozorňujeme na možnost návštěvy Vigilie Narození Páně v 16:00. 
Adorace dne 31.12. bude neveřejná (platí zákaz vycházení od 23 hod.). 
 
Čt 24. 12. Štědrý den     7.30   Adventní Mše svatá 
   16.00   Vigilie Narození Páně v bazilice 
   22.00   Půlnoční Mše sv. v Rynolticích 
   24.00   Půlnoční Mše sv. v bazilice 
Pá 25. 12. Boží Hod    7.30   Mše sv. v bazilice 
   10.00   Mše sv. v bazilice 
So 26. 12. sv. Štěpán   7.30   Mše sv. v bazilice 
   10.00   Mše sv. v bazilice 
Ne 27.12. Svaté Rodiny   7.30   Mše sv. v bazilice 

10.00   Mše sv. v bazilice s obnovou manž. slibů 
Po – St 28.-30.12. 17.00   Mše sv. v bazilice 
Čt 31. 12. Závěr roku 17.00   Mše sv. v bazilice s prosbou o Boží pomoc do  

             nového občanského roku 
   23.30   Adorace v bazilice (s vyloučením veřejnosti) 
Pá 1.1. PM Matky Boží   7.30   Mše sv. v bazilice 

10.00   Mše sv. v bazilice – rozloučení se S.M. Fran-
tiškou 

So 2.1. sv. Bazila a Řeh. 10.00   Mše sv. v bazilice 
Ne 3.1. 2.po Nar. Páně     7.30   Mše sv. v bazilice 
   10.00   Mše sv. v bazilice 
St 6.1. Zjevení Páně 17.00   Mše sv. v bazilice 
Ne 10.1. Křtu Páně   7.30  Mše sv. v bazilice 
   10.00  Mše sv. v bazilice  
 
Adventní zamyšlení... 

Máme čas Adventu, dobu předvánoční, všichni lidé se připravují na Vánoce, 

domácnosti voní pečením vánočního cukroví a každý z nás se připravuje na 

příchod našeho Pána. Přesto je ten letošní Advent tak nějak jiný, je pozna-

A K T U Á L N Í   D Ě N Í   V E   F A R N O S T I 
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menán pandemii viru, který nás všechny tak nějak jinak tou předvánoční 

dobou provází a omezuje. 

Musíme nosit roušky, nesmíme se shromažďovat, slavit, setkávat se, nesmí-

me spoustu věcí, ale můžeme se na chvíli zastavit, nadechnout se, můžeme 

se každý zamyslel sami nad sebou a bilancovat. Můžeme se v tichosti po-

modlit a požádat o odpuštění, poprosit o to, aby ta pandemie odezněla, aby 

se nám lépe a snadněji žilo, aby se nemocní uzdravili a neumírali. 

Lidé, kteří věří a umí se modlit mají tu výhodu, že mají stále naději na vysly-

šení a zlepšení této těžké situace. Ostatní mohou jen doufat na nějaký ten 

zázrak, očkování, testování či jiná opatření. 

Naše generace nezažily nikdy takový stav nouze, který nyní zažíváme. Ne-

prožili jsme války, hladomory, mor a pohromy větších charakterů. Neumíme 

s tím zacházet, nemáme ty zkušenosti a nejsme na strádání zvyklí. Ale máme 

naši víru, která jak se říká, někdy i hory přenáší. Musíme tedy doufat a proto 

využijme tento předvánoční adventní čas k modlitbám, jak v kostele, tak 

hlavně doma, v rodinách, se svými nejbližšími, milovanými a příbuznými. 

Mysleme v našich modlitbách na starší generace v pečovatelských či jiných 

zařízeních pro přestárlé a nemocné, na nemocné v nemocnicích a léčebnách. 

Senioři v těchto zařízeních jsou na tom nejhůře. Jsou sami, nemohou být na 

Vánoce se svými v rodinném kruhu a někdy se s nimi nemohou ani vidět. 

Buďme k sobě ohleduplní, nebuďme nervózní a zlí, buďme milí a příjemní. 

Mysleme na to, že Vánoce nejsou jen konzumní záležitost, ale hlavně svátky 

narození našeho Pána Ježíše Krista, který nás má rád. 

Chraňte své zdraví a zdraví ostatních, myslete na lidi, kteří jsou sami a opuš-

těni. 

Přeji Vám všem krásný a pohodový předvánoční adventní čas, Požehnané 

Vánoce a lepší Nový rok. 

Váš Zdeněk Hanzl 
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Adventní myšlenka od manželů Vávrových 

Nacházíme se v období plynoucího adventu. Někdy kolem začátku tohoto 

času píšou naše děti dopis Ježíškovi. S přibývajícími roky se seznam přání 

paradoxně (Bohu díky) tenčí. Od malička dětem vštěpuji malou „vánoční“ 

myšlenku. Že se může stát, že nedostanou vždy vše, co si přejí. Občasně při-

dávám, že nemusí dostat dokonce nic z toho, co si pracně vypsaly na se-

znam. Po této (pro menší děti děsivé) informaci hned dodávám vysvětlení. 

Pán přece ví, co si přejeme (a že jsou to často „věci“). Ale hlavně ví, co po-

třebujeme a co je pro náš život dobré. Proto, na rozdíl od malých dětí, pros-

me Pána o to, co skutečně potřebujeme (často ani sami nevíme, co to je). 

Prosme ho o dar rozlišování, abychom zároveň dokázali danou věc vidět. A v 

neposlední řadě prosme o sílu, abychom viděné zvládli přijmout.    

Požehnaný čas adventní přejí všem Marie a Ondřej Vávrovi 

 

 

 
 
 

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na p. Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz 

Poslední rozloučení s manžely Jolanou a Josefem Hofbauerovými. Foto: archiv 


