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Po 20 letech bylo rozhodnuto o zbourání zdi kolem kláštera
Dne 6. listopadu nabylo právní moci rozhodnutí berounského stavebního úřadu, na jehož
základě již může být zbořena část tzv. vězeňské zdi z roku 1952. Stalo se tak po
neuvěřitelném dvacetiletém úsilí obce. Zeď byla vedena jako černá stavba na pozemku obce. Hlavní
příčinou zdržení byla celá řada odvolání majitelů a nájemce budovy kláštera. Bylo tak opakovaně
napadeno několik rozhodnutí stavebního úřadu i několika odborných komisí, které se zde za tímto
účelem během dvaceti let sešly. Již v roce 1994 byl případ bourání zdi dokonce až na stole u ministra
vnitra Jana Rumla. Posledním z dlouhé řady jednání bylo soudní potvrzení nároků obce a dále vydání
povolení k demolici zdi stavebním úřadem v Berouně.
Letos v létě proběhlo jednání zástupců obce na Arcibiskupství pražském. Jedním z bodů jednání byla
i „trestanecká zeď“. Na příkaz nového arcibiskupa Dominika Duky byla stažena poslední žaloba proti
obci, která by zboření zdi opět oddálila. V říjnu byl stavebním úřadem již poněkolikáté vydán demoliční
výměr, který již nebyl zpochybněn a splňuje všechna zákonná kritéria. V těchto dnech rozhodnutí nabylo
právní moci. Dodejme, že přestavba vězeňských cel a stavba zdi stála v letech 1952-53 celých
26 milionů korun, přestože třímetrovou zeď stavěli samotní vězňové, ponejvíce političtí. Někteří z nich
ještě žijí a vězeňská zeď, kterou sami stavěli, je pro ně živou bolestnou připomínkou útlaku, nesvobody
a komunistické zlovůle 50. let. První zásadní výzva ke zbourání zdi však zazněla z řad pamětníků. Na
památném srazu posledních abiturientů zdejšího předválečného učitelského ústavu v roce 1992 někdejší
studenti vyzvali obec a církev k odstranění hanebné zdi. Ale většina z nich se toho již nedočkala.

Jak dále po demolici zdi?
Dne 1. prosince nastal historický okamžik a s pomocí těžké mechanizace se začalo s demolicí vězeňské
zdi. Díky tomu dostane budova kláštera svoji původní podobu, jakou většina z nás zná pouze ze starých
fotografií. Samotné odstranění vězeňské zdi v prostoru náměstí ale není nejdůležitějším důvodem. Je jen
prvním nezbytným krokem k možné úpravě historického centra obce. Prostranství před klášterem tak
bude zvětšeno na více než dvojnásobek dnešní rozlohy a bude tím uvolněn doposud nevyužívaný
a školou zabraný obecní pozemek. Již existují architektonické studie na citlivé řešení centra obce. Tato
otázka bude předmětem dalších jednání s majiteli zbylé části pozemku a žádostí o dotace. Se zbořením
zdi je již několik let počítáno v obecním rozpočtu a dokonce byla již dávno vybrána i stavební firma.
Na konečnou úpravu prostranství, či samotnou opravu budovy kláštera, si budeme muset s ohledem na
stávající finanční krizi, ještě nějaký čas počkat. Je velká škoda, že toto rozhodnutí nepřišlo o několik let
dříve. Paradoxem je, že ačkoli bylo zboření monstrózní zdi usilovně bráněno, skutečná památkově
chráněná parková zeď, která je již léta v polozbořeném stavu, je majiteli lhostejně ponechána svému
osudu.

Oslava 20 let znovuosamostatnění obce se vydařila
Dne 20. listopadu se v hotelu Obecná škola konala veřejná oslava 20 let znovuosamostatnění obce.
Atmosféra večera byla velmi příjemná a nesla se v duchu vzpomínání na to, čeho se nám za toto období
v obci podařilo dosáhnout a co jsme zde vybudovali. Nový starosta obce Pavel Vokál také veřejně
poděkoval odstupujícímu starostovi Jiřímu Ševčíkovi. Zbytek večera byla promítána série 500 fotografií,
které zdokumentovaly události a rozvoj naší obce právě za uplynulých 20 let. Návštěvníci z této akce
odcházeli s velmi příjemným zážitkem.

Vánoční půlnoční mše
Letos v prosinci se uskuteční dvě významné církevní události. První z nich bude půlnoční mše, která
bude ve Sv. Janě po mnoha letech opět sloužena. Celebrování této mše se ujmou řádoví bratří Salesiáni
z Prahy. Začátek tradiční půlnoční štědrovečerní mše je ve 22.30 h.

Mariánské sousoší bude slavnostně posvěceno
Hlavní společenskou událostí letošního roku je dokončení obnovy Mariánského sousoší. Po mnohaletém
úsilí se podařilo dokončit záchranu další již téměř zaniklé svatojánské památky. Tento slavnostní akt
však proběhne velmi netradičně - při příležitosti návštěvy arcibiskupa Mons. Dominika Duky. Ten si
osobně přál ve zdejším chrámu sloužit půlnoční mši svatou na přelomu roku. Na Silvestra po 22. hodině
proběhne slavnostní akt požehnání sousoší. Přesně ve 24 hodin začne Dominik Duka celebrovat
půlnoční mši ve zdejším kostele. Výjimečná událost obnovy památného sousoší byla shodou okolností
spojena s podobně výjimečnou příležitostí – půlnoční mší pana arcibiskupa ve Sv. Janě. Pro mnohé z nás
se zdá být tento čas nevhodným. Ale věříme, že i přesto se někteří lidé rádi této slavnostní akce zúčastní.
Máme tak příležitost obvyklé trávení silvestrovského večera s televizí, slavnostním jídlem, alkoholem
či půlnočním ohňostrojem, nahradit mimořádným duchovním zážitkem. Jedním z kritérií, které naši
volbu ovlivnilo, je datum 1. ledna. Je to datum nejstaršího církevního Mariánského svátku – svátek
Marie matky Boží. Pro slavnostní obnovení Mariánského sousoší je toto datum více než příhodné.

Z bezpečnostních důvodů a s ohledem na mimořádnou událost, jakou pro naši obec žehnání soch
a návštěva arcibiskupa je, vydává Obecní úřad po dobu trvání akce (od 21h do 2h po půlnoci)

zákaz používání zábavní pyrotechniky v okruhu 100 m v okolí kostela a soch.
Děkujeme za pochopení. V okolí restaurace a v dalších částech obce budou ohňostroje povoleny,
přesto obec mimořádně žádá spoluobčany o jejich decentní použití.

Včelařská výstava
Již počtvrté se v prostorách obecního úřadu letos o Vánocích uskuteční včelařská výstava Medové
Vánoce. Letošní výstava bude otevřena v tyto dny: 23. prosince od 13 do 18 hodin 26., 30., 31.,
prosince, 1. a 2. ledna vždy od 11 do 17 hodin. Součástí výstavy bude ukázka medových perníčků
a ochutnávka teplé i studené medoviny. Pro velký zájem z minulých let je připraveno k prodeji i
omezené množství Svatojánského medu.

Vánoční bazar
Tradiční Vánoční bazar se letos koná v prostorách suterénního salonku v hotelu Obecná škola. Bazar
bude možné navštívit v uvedené víkendové dny od 11 do 18 hodin: 4. a 5., 11., 18. a 19. prosince.
(pouze v neděli 12.12. se z důvodu konání jiné akce v hotelu bazar nekoná).

Podzimní akce hasičů
S koncem roku byli opět nasazeni členové obnoveného sboru dobrovolných hasičů. Ti se podíleli na
odstranění zbytků poničeného kříže před kostelem a na rozšíření základu pro Mariánské sousoší. Od
Policie České republiky byl převodem také získán starší terénní automobil LADA Niva s náhonem na
všechna kola. Po celkové renovaci byl opatřen novým lakem a bude sloužit jako velitelský a dopravní
automobil. Na odstranění padlých stromů ze silnice, které měl v nočních hodinách na svědomí letošní
první sníh na konci listopadu, zasahovali ve Sv. Janě také hasiči z Berouna. Svatojánští hasiči mají již
i své facebookové stránky na adrese:
http://www.facebook.com/pages/SDH-Svaty-Jan-pod-Skalou/100371410034579

Při příležitosti obnovy Mariánského sousoší jsme pro Vás připravili přílohu Svatojánku,
která vás podrobně seznámí s osudem památného sousoší a s procesem jeho obnovy.

Historie Mariánského sousoší ve Svatém Janě pod Skalou
Ačkoli dnes běžně všichni mluvíme o Mariánském sousoší, z odborného hlediska se o klasické sousoší
nejedná. Pouze jsme si sochy zvykli takto nazývat. Ve skutečnosti jde o soubor soch tří hlavních patronů
Sv. Jana pod Skalou, kterým jsou zasvěceny zdejší dva chrámy (starý jeskynní kostel Panny Marie a nový
barokní chrám sv. Jana Křtitele a sv. Ivana). Sochy dvou světců z roku 1731 pochází z dílny velmi
významného barokního sochaře Františka Ignáce Weisse. Byly vytvořeny jako dominantní prvek budovy
klášterní prelatury, nad jejímž hlavním vchodem byly umístěny. Není bez zajímavosti, že do podstavců soch
byly tehdy vloženy relikvie šesti světců, kteří měli za úkol klášter ochraňovat (v nohách sochy sv. Jana
relikvie sv. Bonifáce, sv. Gaudia (?), sv. Benedikta, v podstavci Ivanovy sochy relikvie sv. Řehoře
Nazianského, sv. Pia a sv. Justýny).
V roce 1801 byly sochy sneseny z průčelí prelatury zrušeného kláštera a byly postaveny po bocích raně
barokní sochy Panny Marie na prostranství v obci. Důvodem byla údajně jejich velká hmotnost a nebezpečí
jejich zřícení. Ale důvodů pro snesení soch z prelatury tedy bylo více. Z pramenů vyplývá, že tehdejší majitel
zámku Sweerts-Spork byl šlechtic se silně protestantským založením. Zrušený klášter velmi bezcitně
přestavěl na industriální budovu textilní továrny na manšestr, kterou sem přestěhoval z Prahy. Postavy
katolických světců na jeho továrně nebyly samozřejmě žádoucí. Údajné nebezpečí jejich zřícení byla
ve skutečnosti pouhá záminka pro jejich odstranění.
O tom, že socha Panny Marie stávala samotná na podstavci u silnice při cestě na Hostím máme několik
důkazů. Náčrt jediné sochy se dochoval na jisté staré skice krajináře Antonína Mánesa, profesora malířské
krajinářské školy v Praze. Druhým důkazem je barokní kované zábradlí, které obepínalo pouze tuto jedinou
sochu. Také velikostí je socha v nepoměru ke dvěma sochám patronů a na svém původním místě byla
usazena na odlišném specifickém podloží, které tvořil renesanční náhrobní kámen ze starého kostela. Podle
kamene lze usoudit, že socha Panny Marie byla zhotovena o cca 70 let dříve - v období před rokem 1657
(před výstavbou nového kostela).
Od doby, kdy byly po bocích Panny Marie usazeny sochy sv. Jana a sv. Ivana, byly sochy tří patronů
vnímány jako jednotné sousoší. Zub času se na nich nemohl nepodepsat, zejména v dobách nedávno
minulých. O osudech sousoší se dochovalo jen několik útržkovitých zpráv ve zdejších kronikách. V roce
1882 byla v bezprostřední blízkosti soch vystavěna nová zpevněná silnice z Loděnic do Hostíma. Patrně díky
nastalému provozu došlo k pohybu podloží a naklonění soch. Pouhé čtyři roky po dostavbě silnice
je dohledáván vlastník soch a evidujeme první snahu o jejich opravení. Důvodem je „nebezpečné naklonění
soch a obava z jejich zřícení“.
Ale důkladnou opravou sousoší prošlo až v červnu 1906, kdy byl Svatý Jan hojně navštěvovaným a úhledně
upraveným lázeňským centrem. Oprava soch tehdy stála 50 zlatých (30 zl. z veřejné sbírky, 20 zl. tehdy
daroval ze svého farář Duffek). Protože sochy byly velmi blízko silnice, byla na nich v té době umístěna
lucerna se světlem. Přesto byla 23. července 1937 nákladním autem (při couvání) jako první povalena
a zničena socha sv. Jana Křtitele, která stála nejblíže u silnice. O deset let později byla nahrazena nepříliš
kvalitní kopií, vyrobenou částečně i na náklady řidiče. V roce 1964 byla vandalsky uražena hlava sochy
Panny Marie mládeží ze Srbska, která se v noci vracela z Vráže od muziky. Uražená hlava Panny Marie se
v 80. letech ztratila. Součástí sousoší bývali i dva barokní andílci u nohou sochy Panny Marie. Jeden z nich
v té době zmizel, druhý andělíček z podstavce byl uschován do starého kostela v jeskyni. Díky tomu
se dochoval jako jediná původní postavička z celého sousoší.
V 70. letech pracovníci Památkového ústavu natřeli dvě původní sochy ochrannou umělou pryskyřicí z NDR,
která zacelila jejich povrch a měla zabránit jejich drolení. Ale tím bylo zabráněno přirozenému odvětrávání
pískovce a došlo ke kondenzaci vlhkosti hlouběji pod povrchem. Mráz potom ze soch odtrhával celé kusy
kamene, takže se sousoší rozdrolilo na stovky malých kousků. Několik let poté socha Panny Marie už ani
tvarem nepřipomínala postavu a kolem roku 1980 se její torzo zřítilo k zemi. Podobný osud čekal i sochu
sv. Ivana, která se zřítila o dvacet let později.

Až když se k zemi naklonila i socha poslední, bylo v roce 2005 přistoupeno k její záchraně. Poslední socha
sv. Jana Křtitele (kopie sochy z roku 1947) byla od silnice přestěhována na bezpečnější místo. Torzo
někdejšího sousoší bylo památkáři označeno za „neexistující“ a administrativně bylo farností darováno obci.
Stalo se tak po vzájemné dohodě a na základě předpokladu větší šance na získání peněz na jeho obnovu.
Naštěstí se ukázal tento krok prozřetelným. Projekt na obnovu sousoší byl následně přidružen k podobně
významnému projektu obnovy schodiště u kaple sv. Maxmiliána. Tato památka je rovněž v majetku obce.
Kupodivu jsme získali podporu od Ministerstva zemědělství ČR, které mimo jiné přerozděluje finance
z Evropského fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR (tento program řeší také obnovu venkovských
kapliček, Božích muk apod.). Náš projekt s rozpočtem přes 2,7 milionů korun byl následně schválen. Také
byl vyřešen problém zaplacení stanoveného podílu obce.
Svatojánská společnost získala na obnovu sousoší finanční dar ve výši 400 000 Kč, kterým byl podíl obce
uhrazen. Tak konečně mohlo být v roce 2009 přikročeno k výrobě kopií chybějících dvou barokních soch
Panny Marie a sv. Ivana. Někdejší podoba sousoší se dochovala pouze na několika starých fotografiích, které
posloužily k výrobě makety pro nové sochy. Z přibližně 60 ks zbylých úlomků sochy sv. Ivana byla
„slepena“ původní podoba sochy. Podle dochovaných historických fotografií byla vytvořena maketa sochy
Panny Marie. Podle těchto vzorů v letošním roce akademický sochař Petr Váňa vytesal dvě nové sochy, které
budou 20. prosince 2010 přivezeny z ateliéru v Karlíku a osazeny ve Sv. Janě na podstavce vedle sochy
sv. Jana Křtitele. Společně se sochami byla instalována i kopie původního kovaného zábradlí.
Obnova sousoší za posledních 7 let stála 1 960 000 Kč. Z toho 200 000 Kč věnovala Svatojánská společnost,
obec a farnost (byla použita i veřejná sbírka na speciální konto „sousoší“), 400 000 Kč věnoval soukromý
dárce pan Martin Peroutka z Buštěhradu. Největší podíl z celkové částky byl uhrazen výše zmíněným
fondem Ministerstva zemědělství penězi
z EU. Všichni máme upřímnou radost, že
neuvěřitelné se stalo skutkem i v případě
sousoší. Pro mnoho lidí (i věřících !) jsou
to bohužel pouze „vyhozené peníze“, pro
návštěvníky obce docela zajímavá vhodná
věc pro zkultivování tohoto místa, ale pro
některé z nás je to především veliká radost
z obnovy něčeho již téměř zaniklého a víra
v Boží požehnání do další práce.
V neposlední řadě je zde rozměr duchovní,
kdy přímluvy tří patronů jistě tomuto místu
přinesou ochranu a požehnání. Ve Svatém
Janě pod Skalou je samozřejmě podobných
kritických památek více. Mnohé z nich
se nám již podařilo zachránit, na jiných se
právě pracuje, některé však stále čekají
na svůj osud stejně beznadějně, jako kdysi
čekávalo Mariánské sousoší.
Každá taková zdařilá a po všech stránkách
velmi náročná akce bývá širokou veřejností
vnímána jako malý zázrak. A on to takový
malý zázrak skutečně je. Pro nás občany
a příznivce Svatého Jana pod Skalou je
obnovené sousoší také povzbuzením do
dalšího úsilí o záchranu ostatních památek.

Jiří Ševčík ml.
předseda Svatojánské společnosti

Nová socha sv. Ivana těsně před dokončením

Pozvánka na koncerty
Letošním posledním koncertem bude tradiční Vánoční koncert. Také letos vystoupí
Berounský pěvecký sbor Slavoš, sólisté Státní opery Praha a orchestr Vysoké školy
Ekonomické v Praze. Tradiční Vánoční koncert se vždy těší velké oblibě a uskuteční se již
podevatenácté. Z důvodů neobdržené dotace na kulturu a vysokých nákladů spojených s pořádáním
koncertu bylo letos stanoveno pevné vstupné na tento koncert – 100.- Kč dospělí, 50.- Kč děti 7-15 let.
Koncert se bude konat jako každoročně – 23. prosince od 18:30 hodin.

Štědrodenní zpívání
Také letos o štědrém dni vystoupí Loděnický pěvecký sbor Comodo. Protože prostor hřbitovní kaple je pro tuto
akci již příliš malý, bude se letos zpívání koled konat v kostele. Začátek akce je 24. prosince od 14 hodin.

Nezávislý příspěvek do Svatojánku
Měl jsem tu čest zúčastnit se v sobotu 20. listopadu 2010 oslavy 20. výročí osamostatnění obce Sv. Jan pod
Skalou. Nesešlo se zase až tolik obyvatel a hostů, jak bych si představoval, že si takové výročí zaslouží. Ale
to už tak někdy bývá, i ve Sv. Janě. Ti co přišli, však podle mého názoru, nelitovali a vytvořili si navzájem
příjemnou atmosféru. Bylo opravdu hodně na co vzpomínat. Moc se mi líbilo a hodně jsem ocenil
i neformální vystoupení nově zvoleného starosty pana Ing. Pavla Vokála. Snad se z jeho slov ke všem, kteří
se hlásí ke Sv. Janu, dostanou především ta, která upozorňují na vše spojené se samostatností obce a co by
znamenala případná její ztráta. Rádi jsme si - věřím, že všichni přítomní - připomněli dokumentem ČT pana
Františka Nepila, který měl ke Sv. Janu vždy, abych jej parafrázoval, "dobrý a ještě lepší vztah". Podstatnou
část večera vyplnilo promítání fotek, výběru z těch uplynulých 20 let. Tím nejpovolanějším průvodcem nám
byl pan Jiří Ševčík, který celé to dlouhé období zastával funkci starosty. Uvědomil jsem si dobře, a pan
Ševčík to také potvrdil, jak nebylo jednoduché vybrat z těch doslova několika tisíců dokumentárních snímků
přibližně 20 na každý rok z celé dvacetileté historie. A uvědomoval jsem si především to, že prakticky za
každým tím obrázkem je často hodně času, starostí a práce konkrétních lidí, obyvatel Sv. Jana, členů
zastupitelstva i řady příznivců toho našeho údolíčka (dovoluji si ho také, ač jako přespolňák, kousíček
přisvojovat), ale také bohužel i boj s nepřízní, obecně jako takovou, ale i s nepříznivci. Udělalo se mnoho
věcí, které jsou úplně zřejmé a jsou vidět na první pohled, udělalo se však i bezpočet zdánlivě drobných věcí,
aktivit, které si většina z nás ani příliš neuvědomí, protože rychle zapadnou a stávají se samozřejmostí. Tak je
to nejspíš i s peněžními prostředky, které se určitě jen tak někde samy neurodí, prostředky na všechno to, co
je budováno, opravováno, restaurováno... V neposlední řadě jsem si ale taky uvědomoval, že za mnohými
těmi započatými a dokončenými aktivitami, které udělaly z malé obce to, co dnes je a znamená v povědomí
mnoha lidí, je právě pan starosta Ševčík. Měl jsem v průběhu těch dvaceti let možnost občas nahlédnout
do některých problémů, vnímat je, byť většinou laicky a okrajově. Ale i to mi poskytlo hodně vypovídající
obraz o tom, co znamená získat jen třeba jednu jedinou dotaci, jediné povolení, jednat jen s jednou firmou,
subjektem, když je téměř vždycky jasné, kdo za jak dlouhý konec toho pomyslného provazu tahá. A kolik
toho všeho za ta léta bylo? Snad nekonečně. Určitě se mu nepodařilo občas ledacos, tak jak by si přál, nebo
si i přáli jiní. Sám však vím ze svého života, co to znamená zavděčit se všem, nebo alespoň většině. Nebo
také nezavděčit, když není vůle k dialogu a chybí pochopení. Rád bych mu závěrem jen prostě za sebe
poděkoval za jeho dlouholetou práci a popřál mu hodně zdraví. Vím, jsem přesvědčen, že jako nynější
člen zastupitelstva bude pro svou obec kdykoliv dělat dál, co bude dobré a potřebné, a že to udělá určitě
vždycky rád.
Petr Špička, Záhrabská

Problémy s osvětlením
V souvislosti s výměnou trafostanice na Záhrabské byla v oblasti „U transformátoru“ snesena a dočasně
odpojena některá světla. Nové světlo již revizní technici nedovolili umístit na nový transformátor. Proto
zde bude umístěn nový železný sloup veřejného osvětlení. V souvislosti s pádem stromu bylo také
v listopadu značně poškozeno elektrické vedení ve spodní části osady.

Poděkování Svatojánku
Dnešní poděkování patří odstupujícímu starostovi obce Sv. Jana pod Skalou Jiřímu Ševčíkovi. Byl
v naší obci starostou 20 let a za toto období dosáhla naše obec nebývalého rozkvětu i popularity. Jiří
Ševčík byl nejdéle činným předsedou/starostou v historii obce. Věnoval naší obci velký kus svého
života, za což se mu ne vždy dostalo odpovídajícího uznání a pochopení. Odměnou mu budiž pocit
z dobře vykonané práce v podobě upravené a stále se rozvíjející obce, ve které se nejen dobře bydlí, ale
do které jezdí za odpočinkem každoročně desetitisíce návštěvníků. Doufejme, že i noví představitelé
obce půjdou v jeho stopách a budou obec řídit stejně dobře a zodpovědně. Jiří Ševčík zůstává i nadále
zvoleným členem obecního zastupitelstva a bude novému starostovi i místostarostovi vždy nápomocen,
pokud toho bude zapotřebí.

Letošní opravy v kostele byly ukončeny
S půlměsíčním zpožděním byly dokončeny letošní opravy v kostele. Tímto krokem byla dokončena
oprava celé zadní poloviny interiéru od stropu až k podlaze. Pro nedostatek financí se bohužel nemůže
uskutečnit oprava celého zbytku kostela najednou. Další fáze oprav mají být rozděleny ještě na několik
let. Velikou nepříjemností je skutečnost, že při každé z oprav usedá na stávající barokní mobiliář jedna
vrstva prachu za druhou. I přes veškerá opatření se oltáře, sochy a obrazy v kostele nedaří před prachem
ochránit a jejich čištění není zatím proveditelné. Také úklid kostela od vrstev prachu a stěhování
mobiliáře je pro farníky velkou zátěží.
Velmi náročná byla letošní úklidová brigáda, které se zúčastnilo 10 členů Svatojánské společnosti a pan
Pletánek s dětmi. Dodejme, že letošní opravy stály 880 000 Kč. Byla opravena a vymalována část
kostela pod kůrem a dvě stěny u vstupních dveří a u vchodu do jeskyně. Zároveň byla vyměněna další
dvě okna nad vchodem do kostela. Zrestaurována měla být i nástropní freska pod kůrem, ale k jejímu
restaurování zatím nedošlo.

PŘIPRAVUJEME:
Vánoční bazar......... Obecná škola - 4. a 5., 11., 18. a 19. prosince od 11 do 18 hodin
Medové Vánoce ...... Včelařská výstava - Obecní úřad - 23. prosince od 13 do 18 hodin,
26., 30., 31., prosince, 1. a 2. ledna vždy od 11 do 17 hodin.
23. prosince ………. Tradiční Vánoční koncert ve Svatojánském kostele – 18.30h
24. prosince ………. Štědrodenní zpívání v kostele – 14 hodin, sbor COMODO Loděnice
24. prosince ………. Půlnoční mše Vánoční – 22.30 h
31. prosince ………. Slavnostní žehnání Mariánského sousoší – 22h, 24h půlnoční mše
22. ledna ……....….. Zasedání Svatojánské společnosti – Obecní úřad 16.30h

Šťastné a požehnané prožití nadcházejících
Vánočních svátků a do nového roku všechno
dobré přeje svým čtenářům redakce
Svatojánku.

