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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda, v našem
případě navíc podpořen
pozdějším vydáním předchozího Zpravoje, a tak se
Vám po relativně krátké
době dostává do rukou číslo další, v tomto roce již poslední. V době, kdy píši tento
text, panuje za okny ještě velmi teplé podzimní počasí, vrcholí přípravy na výsadbu
nové aleje podél cesty k nádraží a já jen
doufám, že počasí ještě chvíli vydrží, aby se
vše podařilo podle plánu. Zájem o přispění
na novou alej z řad občanů je opravdu velký, což svědčí o tom, že vzhled naší obce
Vám není lhostejný. Všem touto cestou
za jejich příspěvek a pomoc velmi děkuji,
stejně jako děkuji i manželům Blažkovým
a Evě Žákové za to, že se ujali příprav celé
akce.
S ohledem na výše napsané a ve spojení
se shonem dnešních dní by si člověk téměř
ani neuvědomil, jak rychle se nám podzim
přehoupne do zimy a přijde období adventu a Vánoc. Tak jako každý rok, bude i letos před Vánocemi v obci živo. Vše začne
slavnostním nasvícením Jírova betlému
a až do Vánoc bude pokračovat nedělními
adventními koncerty v našem krásném
kostele, o kterých se dočtete více na dalších stranách. A protože bychom se neradi
v obecním soužití omezovali jen na období
Pokračování na straně 2

advent

v Kryštofově Údolí
Hudba a adventní koncerty do Kryštofova Údolí neodmyslitelně patří a jak se již za
poslední léta stalo tradicí, i letos se každou
adventní neděli rozezní prostory našeho
krásného kostela sv. Kryštofa příjemnou
hudbou, která nám zajisté pomůže navodit
tu správnou vánoční náladu v našem nitru.
Ještě před samotným prvním koncertem
můžete shlédnout slavnostní nasvícení jírova betlému, které se uskuteční v sobotu
28. 11. od 16.45 hodin a na kterém uslyšíte opět zabubnovat Aries a skladby v podání souboru Rosex.
Pokračování na straně 2

na slovo …
… s arciděkanem panem
RadKeM juRneČKou
Asi všichni z nás se pomalu zamýšlí
nad uplynulým rokem. Většina však na
své nezdary pohlíží kukátkem materiálního prospěchu, a duševní a možná také
duchovní nezdary se nás příliš nedotýkají. Jak se dívá do budoucna člověk, jehož
první i poslední prioritou jsou právě věci
duchovní?
Pokračování na straně 4
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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty Advent v Kryštofově Údolí
Pokračování ze strany 1
adventu, plánujeme další akce i na příští
rok, které nám mají zpříjemnit náš společný život.
Na dalších stránkách tohoto Zpravodaje naleznete kalendář s termíny akcí,
které jsou již známy a mimo to je velmi
pravděpodobné, že se nám mezi ně zařadí ještě nějaké další. O všech akcích Vás
samozřejmě budeme informovat na internetových stránkách obce a SMS kanálem,
popřípadě v dalším vydání Zpravodaje.
Doufám, že po několika letech bez větších
sněhových srážek se letos počasí umoudří
a dopřeje nám bohatší sněhovou nadílku
nejen kvůli zimním radovánkám a podpoře vánoční nálady, ale také pro doplnění
zásob spodní vody, která je pro velkou část
obce velmi důležitá jako jediný zdroj vody.
V případě, že nám to počasí dovolí, bychom rádi i v tomto roce udržovali běžecké
trasy a případně zajistili alespoň nějaký
menší svah pro lyžování dětí. Věřím, že si
z těch mnoha nabízených akcí vyberete
a společně se na některých z nich setkáme.
Na závěr mi dovolte, abych Vám i Vašim
blízkým popřál jménem celého zastupitelstva obce příjemné a klidné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů, spokojenosti
a vzájemného porozumění i v roce 2016.

Tomáš Zelený, starosta obce

Údolský bál
podruhé
Milí sousedé, spoluobčané, kamarádi,
začíná nám období dlouhých zimních večerů, čas, kdy odjíždíme a vracíme se za
tmy domů, čas, kdy většina z nás tráví večery u svých kamen a téměř se nevídáme.
Někteří z vás proto jistě s napětím očekávají významnou údolskou společenskou
akci – Údolský bál. Slib, že se 2. ročník
bálu bude konat hned v lednu 2016 bohužel, s omluvou, nestíháme. Plesový výbor,
opět ve složení paní Jana, Hana a Tereza,
však dělá vše pro to, abychom se nejpozději v březnu setkali tanečním krokem na
parketu v Hospůdce u Kryštofa. Sledujte,
prosím, údolské informační zdroje, budeme vás včas informovat.

Těšíme se na vás. JHT
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Pokračování ze strany 1
V neděli 29. 11. vystoupí na prvním
adventním koncertu dvě mladé umělkyně
z Prahy, BcA. Ivana Michalovičová a Mgr.
Eva Myslivcová, hrající na varhany a příčnou flétnu. V jejich programu zazní skladby
od skladatelů, jako jsou Zipoli, Telemann,
Vaňhal, Gluck, Seger a Händel. Následně po nich zahraje trio zobcových fléten
ZUŠ Frýdlant ve složení Pavlína Lajdová,
Tereza Hanzlová a Barbora Macháčková,
od kterých si vyslechneme dvě modernější
skladby od Alana Davise a barokní skladbu
od Joseph Bodin de Boismortier.
Druhou adventní neděli se můžeme těšit
na vystoupení souborů ZŠ a ZUŠ Jabloňová Apple saxes pod vedením pana Miroslava Koupila a Komorního smyčcového
orchestru Camerata pod vedením pana
Mgr. Ištvána Matejči. V programu zazní
hudba starých mistrů a úpravy vánočních
písní a koled. Oba dva soubory patří ve
svém oboru k nejlepším v republice a mno-

hokrát reprezentovaly Liberec i Liberecký
kraj, o kvalitní zážitek tedy nebude nouze.
Na třetí adventní koncert si pro nás
připravil vystoupení dětský pěvecký sbor
Výšinka z Liberce, který jste mohli v našem kostele slyšet společně s Bárou Basikovou a na něj naváže Flétnový soubor
Notičky svým výběrem z vánočních koled.
A jako třešnička na dortu je poslední adventní neděle vyhrazena možná ne tak profesionálně zvládnutým, ale o to více procítěným vánočním písním v podání místního
uskupení Střapec, se kterými si opět všichni rádi v domácí atmosféře zazpíváme.
Stejně jako v minulých letech bude
vstupné na adventní koncerty dobrovolné
a jeho výtěžek půjde na opravy našeho kostelíka. Adventní koncerty začínají každou
neděli v 18 hodin po bohoslužbě. Doufám, že se Vám náš letošní výběr bude líbit,
těšíme se na vaši účast.

Divadelní spolek

paní a dívek z Kryštofova údolí
Ráda bych pozvala všechny oudolské
paní a dívky na další divadelní lahůdku, na
kterou se naše skupinka chystá začátkem
prosince.
Tentokráte půjde o melodrama s módní
přehlídkou Hořké slzy Petry von Kantové,
které uvede Malé divadlo v úterý 8. prosince od 19 hodin.
Jedná se o hru úspěšného německého filmaře Rainera Wernera Fassbindera, jejíž
hlavní hrdinka, slavná módní návrhářka Petra, je právě po rozvodu s manželem. Ukončila vztah, v němž si připadala manipulovaná
a nesvobodná. Záplava jejích citů se spustí
nečekaným směrem: Petra se zamiluje do
krásné mladičké modelky. V nerovnocenném vztahu se však Petra záhy ocitá v obdobné roli, jakou vyčítala bývalému muži. Její absolutní láska mladičkou modelku dusí. Petra
postupně ztrácí milovanou bytost i kontrolu
nad vlastními emocemi.
Fassbinderovi se zcela jedinečným
a překvapivým způsobem daří zrcadlit ve
sféře intimního a milostného života velké
celospolečenské vztahy nepředstavitelné
bez hierarchie, vlastnických a majetkových nároků, které jsou stejně tak přirozené jako mnohdy zhoubné a destruktivní.
Hořké slzy Petry von Kantové jsou hrou,
která zasáhne emoce, zároveň je ovšem
neobyčejně myšlenkově dráždivá. Jako režisérka byla přizvaná vycházející osobnost

Katharina Schmittová, která na sebe již
upozornila především svou prací v Divadle Komedie, ve Studiu hrdinů či v MeetFactory. Uplatňuje se také v Německu jako
dramatička.
Cena vstupenky je 150 Kč. Zájemkyně, které by se rády přidaly, nechť prosím
obratem kontaktují Martinu Žilkovou na
emailu: krystofovoudol@volny.cz. Ohledně dalšího budete následně informovány!
Za všechny divadelnice Vás zdraví a na
společný divadelní zážitek se těší

Tereza Tužová.

veřejnÉ schůzE
zastupitelstva obce

v roce 2016
Středa 24. 2. 2016
Středa 4. 5. 2016
Pátek 8. 7. 2016
Středa 21. 9. 2016
Středa 7. 12. 2016
od 18 hodin v sále obecní
Hospody u Kryštofa.
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Okénko místní lidové knihovny
Milí čtenáři,
vánoční čas se blíží mílovými kroky, ale
pokud v tom shonu přeci jen najdete chvilku na čtení, vězte, že jsme právě doplnili
výměnný fond o nové dětské knihy, historickou prózu a detektivní romány. Přijďte
si vybrat.
Konalo se:

Tvořivá dílnička pro děti

Již po dvakráte se v obecní knihovně
pořádaly tvořivé dílničky pro děti. Akce se
vydařila a my doufáme, že se tyto dílničky
stanou do budoucna příjemným zpestřením pro děti během dní, kdy počasí nepřeje venkovním hrátkám.
Na první dílničce jsme si s dětmi vystřihli z papíru dekoraci na okno – žabáka
v záchranném kruhu. Tím jsme si trochu
zavzpomínali na letní radovánky a na
dalším setkání jsme se pustili do výroby
magnetků a drobných dekorací z domácí
samotvrdnoucí hmoty. Dětem se výrobky
velmi povedly, a to i přes mnohé překážky,
se kterými se musely potýkat. Základem
úspěchu při práci s touto hmotou je totiž

její okamžité zpracování po uvaření, což
jsme při množství dětí nemohli zajistit.
Její výrobu si můžete sami vyzkoušet
podle tohoto receptu: 1 díl vody, 1 díl kukuřičného škrobu, 2 díly jedlé sody
Vše smícháme na nepřilnavé pánvi
a na mírném ohni mícháme do zhoustnutí. Pokud chceme hmotu obarvit, přidáme
potravinové barvivo do ještě tekutého stavu. Hmotu rozválíme na 3–5 mm silnou
placku a vykrojíme tvary, které přeneseme na karton (savý podklad) a necháme
dva dny schnout. Pro ozdobení můžeme
do ještě měkké hmoty zatlačit korálky, kamínky nebo koření. Již vyschlé tvary můžeme dozdobit ubrouskovou technikou.
Pokud chceme tvary použít jako vánoční
nebo dárkové ozdoby, nezapomeneme
vyhloubit špejlí dírku na stužku ještě před
uschnutím.
A co chystáme příště? Budeme vystřihovat, lepit, modelovat a malovat. Další
termín včas vyvěsíme na nástěnkách v obci
a na webových stránkách v sekci knihovna.

Těšíme se na Vás 

Kalendář akcí
pro nejbližší období
28. 11. 2015 – 16.45
Slavnostní nasvícení Jírova betlému
29. 11. 2015 – 18.00
I. Adventní koncert
6. 12. 2015 – 18.00
II. Adventní koncert
12. 12. 2015 – 17.00
Setkání seniorů Kryštofova údolí
13. 12. 2015 – 18.00
III. Adventní koncert
20. 12. 2015 – 18.00
IV. Adventní koncert
24. 12. 2015 – 10.00
Vánoční krmení lesních zvířátek
24. 12. 2015 – 20.00
V.I.P. aneb Vánoce i panáka – slavnostní
Vánoční přípitek v Muzeu betlémů a společný přesun na půlnoční mši svatou.
24. 12. 2015 – 21.00
Vánoční mše svatá
3. 1. 2016
Tradiční pochod tří králů
20. 2. 2016 – 15.00
Údolský masopust, tradiční průvod
masek s hudbou a tancem
20. 2. 2016 – 19.00
Maškarní rej v hospůdce U Uhlířů

Vánoční krmení
lesních zvířátek

Tak jako v předchozích letech, vyrážíme s dětmi i letos na Štědrý den s vánoční
nadílkou za zvířátky. Start je v 10.00 hodin
u mostku k Nováčkům, trasa vede nahoru
na krmeliště a zpáteční cesta bude zpestřena zastávkou u Nováčků spojenou s ochutnávkou jejich medových produktů. Na své
si tak přijdou děti i dospělí.
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Advent

Advent, jehož stopy lze nalézt již v polovině 5. století v Ravenně, je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před
vánočními svátky. Je to doba radostného
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání
a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní,
kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec
a zpěv.
V západní tradici je advent také dobou
zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu
našich předků, jejichž přirozeným rytmem
byla intenzivní práce v době od jara do
podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě,
kdy se vykonávaly domácí práce jako draní
peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.
Advent začíná první nedělí adventní,
tedy nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí západem slunce na Štědrý den.
Nedůležitější symbol adventu – adventní věnec
Bez svíček se používá ke zdobení dveří. Ten se svícemi slouží k symbolickému

odpočítávání čtyř adventních týdnů. Zvyk
postupného zapalování svící na adventním
věnci se k nám dostal až v druhé polovině

20. století z Německa. V tradičním českém
prostředí byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou sobotu. Věnec představuje
symboliku Kristova kříže nebo také Boží
věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat. Větývky jehličnanů
či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často používaly i holé

slaměné věnce, které odháněly zlé duchy
a tím zajišťovaly do domu požehnání. Důležité jsou barvy. Tradiční barvou adventu
je fialová. Vyjadřuje důstojnost a pokání.
Svíčky a stuhy na věnci by tak měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí – ta je totiž
zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se
zapalují proti směru hodinových ručiček.
Na první adventní neděli, která letos připadá na 29. listopad a nazývá se „železná“ se zapaluje svíčka, která se jmenuje
Naděje. Na druhou, „bronzovou“ neděli
se zapaluje svíčka s názvem Mír, třetí je
pak svíčka Přátelství na „stříbrnou“ neděli
a poslední čtvrtou svíčkou je Láska, kterou
zapalujeme na „zlatou“ adventní neděli.
V některých rodinách se po západu slunce
Štědrého dne zapaluje i pátá svíčka, která
je umístěna uprostřed adventního věnce.
Je bílá a zasvěcená Kristu.
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ravenna

NA SLOVO …

… s arciděkanem panem RADKEM JURNEČKOU
Vezměme to hezky od začátku – povězte
nám, odkud pocházíte, kde jste vyrůstal,
co Vaše rodina…
Drahanská vrchovina je mojí rodnou
kolébkou, přesně městečko zvané Letovice. Tam jsem vyrůstal mezi kopci, lesy
a naším domácím hospodářstvím – jako
skoro každý u nás na Malé Hané. Narodil
jsem se jako druhé a poslední dítě. Bratr se
svojí rodinou bydlí stále u našich rodičů,
kteří v nedávné době oslavili 50 let společného života.
Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? Kdy,
proč a za jakých okolností jste se rozhodl pro toto povolání?
Když jsem byl malý ministrant, měl
jsem dětské přání být knězem. Toto mě
ovšem postupem let opustilo a viděl jsem
jasně cestu k rodině jako všichni v mém
okolí.
Přišlo ovšem údobí dospívání a otázka
co s životem a stále více mě život směřoval
vykonávat povolání, které bude pomáhat
potřebným lidem, a opětovně se tu po několika letech objevilo slovo „kněz“.
Nastoupilo v mém životě nelehké rozho-
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dování, které bylo i doprovázeno onemocněním a měl jsem hodně času na přemýšlení co se svým životem. Přidalo se několik
dalších životních událostí a přišlo jasné rozhodnutí vydat se na kněžskou dráhu.
To jsem ovšem netušil, kolik dalších
těžkostí je přede mnou, než dojdu tížené-

ho cíle. Čekal jsem na údobí pádu komunismu, abych mohl začít vůbec studovat.
Po revoluci jsem nastoupil na Biskupské
gymnázium v Brně, na dvouletý obor Teologická příprava zakončený maturitní
zkouškou a hurá na vysokoškolská teologická studia.
Ovšem jistá nemoc mě stále provázela
a stávala se stále více překážkou k tíženému studiu. Přesto se mi podařilo úspěšně
vykonat celé přijímací řízení a nastoupil
jsem na jednoleté povinné studium klasických jazyků do Litoměřic. Po úspěšném
absolvování tohoto studia jsem nastoupil
na Cyrilometodějskou teologickou fakultu
v Olomouci a zároveň do Kněžského semináře v Olomouci.
Ovšem nikdy jsem se nebál říci na mnohé věci svůj názor a stál jsem si za ním,
proto občas docházelo k neshodám mezi
mými názory a názory vedení mé rodné diecéze.
Věc dospěla tak daleko, že jsem musel
opustit svoji rodnou diecézi a hledat, jak
jinak naplnit svoji kněžskou dráhu.
Po mnoha rozvahách jsem po ukončení vysokoškolských teologických studií
v roce 1998 odešel do litoměřické diecéze, kde jsem 3 roky pracoval nejdříve jako
Pokračování na straně 6
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Údoláci sobě

V sobotu 21. 11. 2015 proběhla v naší
obci výsadba nové aleje. Alej je dlouhá celkem 275 m, začíná kousek nad kostelem
sv. Kryštofa a pokračuje až k lesu u vlakového nádraží Kryštofovo Údolí. Je v ní celkem 70 jablečných stromů sedmi různých,
pravidelně se střídajících odrůd. Všech 70
stromů bylo rozprodáno našim spoluobčanům i vzdálenějším přátelům Kryštofova
Údolí za symbolickou částku 500 Kč, která
putovala jako sponzorský dar obci.
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili
a svými silami napomohli ke vzniku nové
aleje. Právě tím, že jsme si zašpinili své ruce
a ohýbali své hřbety, se cítíme být nedílnou
součástí celého projektu. A to byl i původní
a hlavní záměr. Jistě by naše pocity nebyly
takové, kdybychom celý projekt svěřili odborné firmě. Věřím, že nás i v budoucnu
bude bavit se o naši alej starat a budeme
tam rádi chodit a ještě raději se společně
potkávat. Jak jsem říkala hned na začátku,
každý jednotlivý strom by sám o sobě neznamenal nic, jen všechny dohromady tvoří
tento krásný celek. Někteří z nás sázeli stromy pro generace budoucí, někteří z nás na
památku generace minulé. Každého z nás
k výsadbě stromu vedly jiné důvody a i v této
rozmanitosti je celé dílo obdivuhodné.
Jistě vás zajímá, co se bude se stromy
dále dít. První rok po výsadbě se s nimi
nemá dělat vůbec nic. A poté chceme pozvat ovocnářské odborníky, kteří by nám
po několik let alej profesionálně zastříhávali. Během příštího roku do aleje umístíme i několik laviček, abychom si pohled
na celé dílo a zároveň na krásný výhled do
kraje mohli lépe vychutnat.
Někteří z vás nás ještě požádali o dodatečné dodělání štítků. Kdo by si tedy ještě
přál nechat si vyrobit štítek, pošlete mi do
13. 12. 2015 na email janice.blazkova@
mail.cz přesné znění štítku a my je necháme dovyrobit.
Ráda bych touto cestou rovněž
poděkovala lidem, bez kterých by se celá
akce jen těžko uskutečnila. Je to v první
řadě můj manžel Martin Blažek a pak také
Eva Žáková. Dále bych ráda poděkovala
panu starostovi Tomáši Zelenému a panu
místostarostovi Pravoslavu Svačinkovi.
V neposlední řadě děkuji i Jaroslavu
Cidlinskému za pomoc při odstranění
starých stromů a pařezů, Martinu
Kabrielovi za pomoc s grafickou podobou
štítků a Milanu Jelínkovi za dopravní
služby. Zcela na závěr děkuji svatému
Kryštofovi, že nám zařídil tak pěkné počasí.
Fotografie z celé akce budou v nejbližších
dnech k vidění na www.krystofovoudoli.eu.

Jana Blažková
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NA SLOVO …

… s arciděkanem panem RADKEM JURNEČKOU

Pokračování ze strany 4
pastorační asistent a následně jsem byl vysvěcen na jáhna a 28. 06. 2002 jsem v litoměřické katedrále přijal kněžské svěcení.
A nyní mě tu máte.
Jaké máte vzpomínky na studium? Byl
jste vzorný student? Co Vás na škole nejvíc bavilo?
Záleží, kterou dobu studia máte na
mysli. Jelikož naše rodina byla tzv. „nevyrovnána s náboženskou otázkou“, musel
jsem po ZŠ, na příkaz tehdejšího místního státního zřízení, nastoupit na učiliště
a nikoli na střední školu, jak jsem chtěl,
a tak jsem se vyučil elektrikářem. V době
tohoto studia jsem patřil ke zlatému
středu. Po složení učňovské zkoušky jsem
nastoupil na údržbu podniku, za který
jsem se musel vyučit a čekal jsem na další
možnost studia.
Po revoluci se mi tato možnost studia
otevřela. V září roku 1990 jsem nastoupil
na Biskupské gymnázium v Brně – první
církevní školu v naší porevoluční zemi,
na tzv. teologickou přípravku, která měla
přivést ty, kterým v dřívějších dobách komunistické zřízení nedovolilo, na cestu
ke studiu na Teologickou fakultu. Poprvé
jsem zažil pocit „mít vyznamenání“.
Po úspěšném složení maturitní zkoušky
v roce 1992 jsem nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích na povinné
roční studium převážně klasických jazyků.
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Pro mě – jazykově nenadané osoby – snad
nejnáročnější studijní rok života.
A začalo studium na Cyrilometodějské
teologické fakultě v Olomouci – krásných
5 let. V druhém třetím ročníku jsem patrně omylem získal prospěchové stipendium
a v roce 1998 jsem úspěšně absolvoval.
Už na gymnáziu mě bavila filozofie
a psychologie a v době vysokoškolských
studií mě velmi zaujala pastorální medicína, etika a metafyzika.
Nikdy bych se nepočítal mezi vzorné
studenty, domácí úkoly nikdy nebyly moje
silná stránka a rád jsem se učil většinou jen
to, co mě bavilo, ostatní s jistou formou
donucení.
Jaké jsou Vaše „obyčejné“ koníčky?
„Obyčejný koníček“ mám jen jeden,
a to chov okrasných a cizokrajných zvířat,
zvláště okrasného ptactva. Na faře v Liberci
mám cca 25 papoušků a pár terarijních zvířat a samozřejmě psa. Tento „koníček“ mě
už drží více jak 30 let a asi jej už nezměním.
Čeho jste se musel v životě vzdát? Litoval
jste někdy?
V životě jsem se musel vzdát, stejně jako
každý, mnoha věcí. Ale nevím o ničem, čeho
bych litoval. Jen bylo složitější zvyknout si
na „jiný svět“, který se žije v severních Čechách oproti své moravské domovině.

Je pochopitelné, že se v kněžské službě
člověk vzdává své vlastní rodiny v nejužším slova smyslu, ale kněžská služba má
tolik podob, že člověk nemá možnost po
této stránce strádat.
Co má vlastně arciděkan všechno na starosti?
Dnešní doba klade na kněze velké,
a mnohdy i dosti náročné úkoly. První
věcí je církevní agenda – matriky, kroniky. K církevní služebnosti neodmyslitelně
patří přípravy k udělování svátostí /křest,
biřmování, křest dospělých, první svaté
přijímání, svátost manželství/, výuka náboženství pro všechny věkové kategorie /
předškolní, celá ZŠ, SŠ/, další vzdělávací
společenství /vysokoškoláci, hovory o víře
pro dospělé, modlitební společenství/,
rozhovory a bohoslužby jak v domovech
důchodců, tak i v liberecké věznici, kam
docházím pravidelně každý týden. Z pohledu státní legislativy nesu plnou odpovědnost za nájemní smlouvy na všechny
typy energií, revizní zprávy na elektro,
vodu, plyn, hromosvody, nájemní smlouvy s dalšími subjekty, granty pro farnosti,
řádnou péči o stavební stránku všech objektů, koncerty a výstavy v kostelích, ekonomickou stránku farností apod.
Abych se „nenudil“, tak ještě šestnáctým rokem učím latinský jazyk na gymnázium v Turnově; na faře doučuji latinský


jazyk různé věkové kategorie a mám na
starosti výuku náboženství v celé litoměřické diecézi, což s sebou nese i službu být
konzultantem Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference.
Již třetím rokem jsem vikářem libereckého vikariátu. Tato služba obnáší každoměsíční setkávání kněží celého vikariátu
a sdělování informací od všech odborů našeho vyššího správního celku – Biskupství
litoměřické – a v současném roce všechny
novinky, které se nás nově týkají díky novému Občanskému zákoníku; zajišťování
všech povinných školení – bezpečnost práce, požární ochrana apod. Vikariát liberecký pokrývá oblast bývalých okresů Liberec
a Jablonec nad Nisou.
Samozřejmé je, že na to na vše nejsem
sám, ale mám za všechny výše uvedené
činnosti plnou odpovědnost, a to jak před
státem, tak i před celou církví.
Od kdy kážete v našem kostelíku?
Kryštofovo Údolí se stali mojí farností
od 01. 07. 2010 a od té doby tu, krom jiného, i hlásám Boží slovo.
O kostelu si lze leccos přečíst, ale mě třeba zajímají varhany. Z jakého jsou roku?
Varhany v našem kostele jsou z roku
1893 a jsou dílem pražského varhanáře
Heydricha Schiffnera.
Jak hodnotíte míjející rok?
Záleží, z jakého úhlu pohledu chcete tento rok hodnotit. Pokud to vezmu ze
života církve celého našeho národa, tak
máme za sebou první rok samostatného
hospodaření; rok snižování pracovních
úvazků, učení se nově plně hospodařit
s tím, co našim společenstvím zůstalo
a rok nacházení způsobů, jak efektivně být
ku pomoci opravdu potřebným.
Pokud mám být konkrétní pro naše
místo, tak naše farnost v tomto roce střádá
finance, aby se v blízké době mohlo obnovit ústřední topení na faře a fara mohla začít plně sloužit svému plánovanému účelu.
Díky financím z adventních koncertů minulého roku má kostel obnovené osvětlení.
Náš kostel se začíná stávat stále více
místem, kam proudí mnoho lidí nejen
za vzácnou kulturní památkou, ale také
čím dál více přichází tu nalézt oázu ztišení a pokoje. Přibývá těch, kteří si v našem
kostele chtějí slíbit lásku, úctu a věrnost na
celý svůj život nebo přijetím křtu započít
svůj život s Bohem, či tento počátek dát do
vínku svým dětem.
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Pokud bych se měl ohlédnout za rokem
2015 i z jiných hledisek, tak jsem velmi potěšen, jak více kulturních hodnotných akcí
přibývá nejen v našem regionu, ale i celé
naší vlasti.
Jen trochu smíšené pocity mám ze
zpráv o tom, jak je naše republika chápána
ve světě i díky některým neuváženým výrokům nejvyšších představitelů naší země,
jako mám i velmi smíšené pocity z uprchlické vlny současné doby.
Přesto všechno si dovoluji uplynulý rok
hodnotit více pozitivně než negativně.
Mají kněží plány do budoucna nebo se
snaží spoléhat na vedení, které jim zaručuje a poskytuje jejich víra?
Kněz je člověk z masa a kostí, a tak jako
ostatní, i on má své plány, jak v pastoračním rozkvětu, ve stavebních záležitostech,
tak i v osobním životě. V osobním životě
je to většinou schopnost stálého prohlubování vzdělání a udržování si základního
přehledu nejen o dění ve společnosti, ale
rovněž o dění ve společenství církve, a to té
místní, ale i celosvětové.
Oblast stavební a pastorační se často
prolíná, jelikož oprava budov sebou nese
i nové možnosti využití těchto objektů
k různým činnostem. A samozřejmě že
nemalá část pohledu do budoucna se váže
s ekonomikou – stejně jako tomu je i v jiných organizacích.
Blíží se adventní čas, jaké vzpomínky
máte na Vánoce?
Vzpomínky na prožívání Vánoc mám
moc hezké. Když jsem byl ještě malé dítě,
vždy k večeru jsme šli s jedním z rodičů na
procházku. Po návratu jsme nesměli do
obývacího pokoje, ale rovnou zasednout
k večeři, a pak už jsme očekávali, zdali
nám už byly dárky naděleny.
U stromečku jsme se modlili, zpívali
koledy a hlavně očekávali, kdy se můžeme
vrhnout na dárky. Po rozbalování a prvního nasycení se novými dárky, rychle spát,
jelikož ráno jsme brzy vstávali a šli společně na ranní mši svatou do kostela, která
byla skoro vždy přehlídkou nového oblečení, kdo co dostal a vypovídáním se i z mnoha zážitků z rozbalování dárků.

Minulý rok jsme na faru pozvali bezdomovce, letos ještě uvidíme.
A pak už to jde jedna bohoslužba za druhou: 21.00 hod. Kryštofovo Údolí; 22.30
hod. Stráž nad Nisou; 24.00 hod. Liberec
se zpěvem Rybovy České mše vánoční; pak
trochu vánočního svařáku a hurá spát, jelikož další den první mše sv. začíná v 8 hod.
a následuje dalších 5 mší svatých.
Myslíte si, že Vánoce nevěřících jsou
o něco ochuzeny?
Domnívám se, že jsou, ale nemyslím
to nijak zle. Nevěřící lidé o Vánocích slaví
hojnost jídla, dárků a v některých případech i společenství rodiny. Společenství
věřících krom již vyřčeného ještě oslavuje
zrození Krista v původním slova smyslu.
Je to okamžik nové naděje na spásu a vykoupení; chvíle naplnění proroctví Starého zákona. Čas očekávání již přišel a čas
nového způsobu života zrozením Krista
nastává.Vánoce jsou dny velkého dvojího
obdarování. Bůh obdarovává člověka zrozením Božího Syna; člověk „obdarovává
Boha“ upřímností a ryzostí svého nitra
v prožívání své víry. V tom je krása a velikost křesťanských Vánoc.
Věříte na Ježíška?
Ježíšek nosící dárky dětem je lidové
podání zcela jiné skutečnosti než si dnes
myslíme. Toto „rčení“ vzniklo z vděčnosti,
že Kristus dává člověku schopnost a možnost práce, tudíž vyzískat řádnou cestou
prostředky na to, aby dárky mohly být koupeny.
Proto i smysl dárků „pod stromečkem“
je dvojí – vyjádření vděčnosti Bohu za obdarování člověka zrozením Ježíše Krista
a zároveň udělat radost druhému.
V tomto výše uvedeném smyslu si dovoluji tvrdit, že věřím v Ježíše Krista, Božího
Syna, v jeho zrození, umučení i zmrtvýchvstání.
Děkuji za rozhovor
PZ

Jak slavíte Štědrý večer dnes?
Můj Štědrý večer je, jak jinak, než radostně pracovní. Dopoledne dokončujeme
výzdobu vánočních stromků jak v kostele,
tak i na faře. První vánoční mše začíná v 16
hod., pak máme na faře společnou večeři,
která má každý rok trochu jiné osazení.
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Lyžařské běžecké tratě v okolí Kryštofova Údolí
Zatím to tak sice nevypadá, ale máme
za dveřmi zimu a doufejme, že na rozdíl od předchozích let, i se sněhem, se
kterým je kromě nepříjemností spojeno
také lyžování. Díky vlastnímu sněžnému
skútru a takzvanému stopaři budeme již
10. sezónu upravovat lyžařské stopy pro
klasické „běžkování“ mezi Křižanským
sedlem, Výpřeží a údolským nádražím a to

na více než 15 km - viz mapka. V případě
dostatku sněhu (min. 20 cm) budou trasy
upravovány vždy na víkend, při výborných
podmínkách i častěji a případně i ve větším
rozsahu.
Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách obce
(www.krystofovoudoli.eu/informacesluzby/bezecke-trasy), případně na tel.

777 280 046. Již předem přejeme příjemné lyžování a co možná nejméně neukázněných pěších turistů a čtyřkolkářů, kteří
stopy ničí.
Zároveň je potřeba si uvědomit, že lesní cesty jsou určeny hlavně pro obsluhu
lesů a tak se můžeme občas setkat s těžbou
a odvozem dřeva nebo s vozidly pracovníků lesní správy a myslivců. „Skol“

ČD Kryštofovo Údolí

LEGENDA:
běžky, upravená stopa
uzlové body tras
1,8 km délka úseku
pěšky
nebezpečnější úsek
!

H

BUS MHD Novina - linka č. 16
odjezd do LBC So+Ne 17.41 hod.

železnice, zastávky ČD
zastávky autobusu

H

viadukt

H

ČD Novina
viadukt

MIC info: http://www.infolbc.cz

Křižanské sedlo
socha, mapa

!

tunel

!
Nad Rokytkou

ČD Křižany
Dánské kameny

Výpřež, mapa,
občerstvení, BUS

BUS ČSAD

SMĚR KŘIŽANY
0,5

1,0

!

!
1,25 km

0

O hostinec, občerstvení

Penzion Novina - občerstvení
O Nově otevřeno za příznivého
počasí o víkendu 12 - 16 hod.

O
15, km

Inzerce
Mám zájem o starý papír vhodný do sběru.
Pokud budete mít, napište mi prosím
sms na tel. č. 608 962 152, já si ho u Vás
vyzvednu a odvezu do naší školy. Děkuji!
Ondra Wagner

SMĚR SVĚTLÁ P.J.

SMĚR JEŠTĚD

BUS Výpřež : odjezd do Liberce v So + Ne 10:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 20:54 hodin.

Kryštofovo Údolí
hostinec, nový orloj,
dřevěný kostel, betlémy
TIP víkend: KAVÁRNA ve stylu
1. republiky + dětský koutek

SMĚR LIBEREC

ČD Křižany: odjezd do Liberce denně v 10:49, 12:49, 14:49, 16:49, 18:49, 20:40 hodin.

Běžecké trasy v okolí Kryštofova Údolí

www.krystofovoudoli.eu

Elektronická verze

Zpravodaje
je k dispozici na webových
stránkách obce

www.krystofovoudoli.eu
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Úřední hodiny obecního úřadu, kontakty

Vydává: Obecní úřad, Kryštofovo Údolí č. p. 166, 460 02 Liberec 2
Evidenční číslo: MK ČR E 20264
Kontaktní osoba: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Sazba: Martin Borisjuk, Tisk: Tiskárna Geoprint s.r.o, Liberec
Elektronická plnobarevná verze Zpravodaje je ke stažení
na obecních internetových stránkách.

Pondělí: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 hod.
Středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.
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Starosta: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Místostarosta: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 777 280 046
Referentka: Martina Žilková, tel.: +420 722 634 282
e-mail: info@kudoli.cz
internet: www.krystofovoudoli.eu

