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Každý máme sílu ničit 

 Mnohé velké osobnosti dějin, které 

známe jako tvůrce pokoje, o sobě někdy 

vypověděly, že by byly schopny nejhorších 

zločinů (František z Assisi, František Saleský, 

Maxmilian Kolbe,... ). Snad i v každém z nás se 

občas ozývají zlé, destruktivní myšlenky, které 

by nás mohly dovést až k hrůzným činům. 

Denně máme nespočet možností,  

kdy jednat arogantně, zle, kdy můžeme 

rozdmýchávat zášť a nenávist.  … Anebo také 

ne. 

Můžeme se totiž stále nově rozhodovat 

pro opak. Můžeme se pokoušet nedávat v sobě 

průchod zlu, které se hlásí o slovo, můžeme 

chtít kultivovat své myšlení a jednání. Tisíckrát 

denně. Pochopitelně je někdy třeba zakročit  

i rázně. Ale je na nás,  zda v takovýchto 

situacích budeme jednat jen rozhodně, anebo  

i s nenávistí a pohrdáním. Jak říká apoštol 

Pavel: "Ani když se rozhněváte, nehřešte"  

(Ef 4,26).  

A co je hlavní: Přináší to plody pokoje 

pro nás samé i pro naše okolí. Sami na to ale 

nemáme. Jen ve spojení s Ježíšem – Pánem 

pokoje to uskutečňovat lze. Nebojme se proto 

opakovaně sázet na kartu pokoje, lásky  

a smíření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Převzato z  www.vira.cz 
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  Ze života svatých 

Svatý Blažej

Svatý Blažej žil ve IV. století, byl biskupem v Sebaste  

a Arménii (dnes Sivas), ale jinak o jeho životě víme jen z pozdních 

legendárních zpráv. Za císaře Liciana byl prý na útěku dopaden 

v jeskyni a hrozným způsobem umučen. Radostněji zní,  

že s úspěchem léčil lidi i zvířata. Ve vězení zachránil život chlapci, 

kterému uvízla v hrdle kost tak, že se dusil.  Ta příhoda vedla k tomu, 

že světec byl na Východě i na Západě vzýván při bolesti v krku a od 

šestnáctého století se udílelo Blažejovo požehnání. 

Atributy sv. Blažeje jsou hořící svíce, lesní zvířata, ptáci 

 a křížené svíce. Je patronem města Dubrovník, stavebních dělníků, 

kameníků, česačů vlny a přímluvce při bolestech v krku. 

  

Převzato z knihy Svatí církevního roku, 

Josef Heyduk 

Připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Když se řekne únor 
 

Po pokojných vánočních svátcích  

a lednovém odstartování nového roku je tu 

měsíc únor. Je to měsíc liturgického mezidobí.  

2. února byl svátek Uvedení Páně do chrámu, 

lidově řečeno ‚Hromnice‘. Následující den 3. 2. 

patřil sv. Blažeji. Dalším významným svátkem 

byl 11. února svátek Panny Marie Lurdské, 

která je vzývána svými ctiteli především 

s prosbou o uzdravení. Tento den je současně 

Světovým dnem nemocných. Lurdy, místo 

zjevení, jsou stále oblíbeným mariánským 

poutním místem.  

Poslední léta se také řadí 

k nepřehlédnutelným svátkům svátek biskupa  

sv. Valentina, kterému připadá 14. únor. 

Komerčně je tento svátek známý jako svátek 

zamilovaných. 

Ve středu 1. března začíná Popeleční 

středou doba postní. Je to den přísného postu. 

   

Připravila RJ 
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Světový den nemocných – slovo papeže Františka 

V den památky Panny Marie Lurdské,  

11. února 2017, celá církev oslavila 25. Světový 

den nemocných na téma: Úžas nad tím, co Bůh 

koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je 

mocný…» (Lk 1,49).  Papež František nám 

k tomuto dni napsal své poselství. Úvodem 

píše: „Přeji si vyjádřit svou duchovní blízkost 

Vám všem, bratři a sestry, kteří prožíváte 

utrpení, i vašim rodinám; stejně tak vyslovuji 

své ocenění všem těm, kdo v různých rolích  

a ve všech zdravotních zařízeních rozesetých  

po celém světě odborně, zodpovědně a oddaně 

pracují pro vaši úlevu, pečují o vás a o vaši 

každodenní pohodu.“ 

Dále František povzbuzuje „všechny 

nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, rodinné 

příslušníky i dobrovolníky k tomu, aby v Panně 

Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali 

Boží něhu ke každé lidské bytosti a vzor 

odevzdanosti do Boží vůle; a aby ve víře, živené 

Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu milovat 

Boha a bratry i při prožívání nemoci“. 

Na příkladu svaté Bernadetty, chudé  

a nemocné dívky, která cítí, že Panna Maria na 

ní hledí jako na člověka, papež ukazuje,  

že každý nemocný je stále lidskou bytostí a má 

svou nezcizitelnou důstojnost a své poslání 

v životě. Je třeba prosit „Neposkvrněné Početí  

o milost, abychom stále dokázali nacházet 

vztah k nemocnému jako k člověku, který zajisté 

potřebuje pomoc, někdy i v těch 

nejzákladnějších věcech, ale nese v sobě dar, 

jenž má být sdílen s druhými“.  

Svatý Otec uděluje všem apoštolské 

požehnání a své poselství uzavírá slovy: „Bratři 

a sestry, vy všichni, nemocní, zdravotní 

pracovníci a dobrovolníci, pozvedněme společně 

svou modlitbu k Panně Marii, aby její mateřská 

přímluva podporovala a doprovázela naši víru  

a od Krista, jejího Syna, aby nám získávala 

naději na cestě uzdravení a zdraví, pocit 

bratrství a zodpovědnosti, nasazení pro 

integrální lidský rozvoj a radostnou vděčnost 

pokaždé, když jsme užasli nad její vděčností  

a jejím milosrdenstvím.“ 

 

 

Ó, Maria, naše Matko, 

která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna,  

pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce, 

podporuj nás v našich nemocech a utrpeních, 

veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru, 

a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci.“ 

 

Připravila ZS 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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  Z farnosti 

Z farní kroniky – zápis Mons. Josefa Kajneka 

 

P. Jan Mokrý dosažením 75. roku svého 

věku odešel z farnosti na trvalý odpočinek  

do svého rodiště Nížkov. Po něm jsem nastoupil 

do farnosti já, Josef Kajnek, pomocný biskup 

královehradecký, a to ke dni 1. 7. 1998 (nar.  

18. 4. 1949 v Kutné Hoře, na kněze vysvěcen 

26. 6. 1976, na biskupa konsekrován 12. 12. 

1992 v Hradci Králové). Moji službu ve farnosti 

musím vysvětlit, protože je málo pochopitelná  

i současníkům.  

Po pádu komunismu (podzim 89) jsem 

působil ve farnosti Lázně Bělohrad. Na jaře 

1990 mne o. biskup Karel Otčenášek poslal  

do farnosti Pardubice a v létě 1990 mne zavolal 

k sobě do Hradce Králové, abych se stal jeho 

generálním vikářem. Můj předchůdce v tomto 

úřadu P. Josef Jakubec S. I. po 3 měsících dostal 

infarkt. V diecézi bylo mnoho nepořádků a bylo 

třeba uvést do řádu mnoho skutečností: např. 

provedení řešení a uplatňování Římem 

vydaných norem pro tzv. sacerdoti clamdestini 

– tajně svěcené kněze (v naší diecézi šlo cca  

o 25 případů), personální změny ve farnostech, 

kde působili kněží aktivní v „Pacem in tetros“ 

(organizace kněží loajálních pro bolševický 

režim). A dalších nepořádků, které se rozšířily 

po době téměř 40 let bez biskupů. 

 

Protože příslovečně dobrý a laskavý 

biskup Karel Otčenášek (11 let vězněný  

za komunistů) teprve od r. 1990 uvedený  

do úřadu jako 70-ti letý (říkal mi: vždy jsem se 

v kriminále modlil, abych měl pevného 

generálního vikáře a já abych mohl být „otcem“ 

biskupem).  

Chtěl zůstat věrný svým ideám spřátelování. 

Byl jsem chtě, nechtě v pozici „zlého psa  

u dobrého biskupa“ – jak to nazval jeden 

spolubratr. Po osmi letech tohoto úřadu jsem 

se cítil úplně vyčerpán a měl jsem obavy o své 

kněžství. Při změně sídelních biskupů v létě 

1998, když jsem končil s o. b. Karlem úřad 

generálního vikáře, jsem požádal o možnost 

regenerace svých a kněžských sil v některé 

farnosti mimo Hradec Králové – tak na 2 – 3 

roky a bylo mi vyhověno.  

Zde v podhůří Suchého vrchu, kde jsem 

měl na starost nejen farnost Jablonné n. Orl., 

ale i Jamné n. O. a od sousedních starších kněží 

mi ještě přibyly farnosti Orličky a Čenkovice, 

jsem ve farářské službě našel pokoj v duši  

a psychickou rovnováhu.  

Ke dni 1. 10. 2001 odcházím do farnosti 

Pardubice, nově zřízeného krajského města. Na 

farnost Jablonné nad Orlicí mi zůstávají krásné 

vzpomínky. 

+ Josef Kajnek, pomocný biskup 

 

Opis z farní kroniky 

Připravil PPP 

 

▪ ▫ ▪  
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Portréty na faře 

 

K řadě portrétů kněží, kteří působili jako 

faráři v Jablonném nad Orlicí, přibyl nově 

portrét Mons. Josefa Kajneka. V originálním 

barevném provedení je tento obraz společně  

s ostatními portréty ke zhlédnutí na faře 

v Jablonném n. Orl.  

Na fotografii obrazu je autor portrétu 

Mons. Josefa Kajneka Alexandr Kozlov a jeho 

žena. 

 

 

Připravil PPP a KŘ

 

 

▪ ▫ ▪  

Prosincový Večer mladých 

Je pátek 16. prosince a u jablonského 

kina se scházejí mládežníci z našeho vikariátu  

a těší se na nový film Anděl Páně 2. Tak začíná 

předvánoční Večer mladých a sešlo se nás 

požehnaně, kaplan pro mládež trpělivě stojí  

ve frontě u kasy a my plníme zdárně téměř dvě 

řady v kině. Film byl plný humoru a pěkných 

scén a příjemně nás naladil na nadcházející 

vánoční dobu. 

 Po filmu jsme se vydali na faru, kde 

jsme obsadili Hnízdečko. Navařil se hrnec čaje  

a začali jsme seznamovací hrou s klubíčkem 

vlny. Červená bavlnka létala přes pokoj sem  

a tam a vytvořila krásnou pavučinu. Ověřili jsme 

svou paměť, když jsme namotávali klubko zpět 

a vzpomínali na jména a oblíbené činnosti 

jednotlivých spolčáků. Poté jsme se občerstvili 

čajem a různými dobrotami. Maminky z farnosti 

nám připravily výborné pohoštění. Další 

aktivitou bylo předvést pantomimou vánoční 

koledu a ostatní hádali, o jakou koledu se 

jedná. Všem to šlo velmi dobře a všichni jsme 

se pobavili.  

Závěrečná část večera byla s hudebním 

doprovodem dvou skvělých kytaristů. Vyslechli 

jsme krátký adventní příběh, zazpívali písničky  

a celý večer zakončili společnou modlitbou  

za svitu svíčky. Než jsme se rozešli do svých 

domovů, dostali jsme požehnání a s dobrou 

náladou opouštěli faru. Po cestě se nám líbilo 

vánočně vyzdobené náměstí, kde vyrostla 

betlémská jeskyňka.  

 

HS 
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Zamyšlení 

Nemocní a my 

Těžce nemocní – velmi citliví a ostražití – jsou nám vydáni  

do rukou, jsou před nás položeni doslova jako novorozeňata – 

neobejdou se bez naší péče. Záleží na nás, staneme-li se jejich 

porodními asistentkami, které je odrodí k životu, do něhož – často 

s křikem a slzami  - zemřou, nebo zda je necháme padnout, zda jim  

při cestě z tohoto světa nebudeme nápomocni, zda jejich zrození  

pro věčnost zaspíme. 

Naopak oni nám pomáhají tím, že od nás vyžadují, abychom se vyrovnali se svou vlastní smrtí, 

abychom přezkoušeli svůj vlastní život, abychom si položili otázku, jak jsme připraveni prokazovat 

lásku. Necháváme si od nemocných pomoci, přijímáme jejich požadavky, děkujeme jim za to? 

 

MUDr. Lore Bartholomäus 

Připravil JF 

▪ ▫ ▪  

Síla Božího slova pro všední den 

Pane Bože, neděli co neděli si chodíme poslechnout Tvé slovo. Ale po cestě domů na Tvé slovo 

zapomínáme. Potřebujeme Tvé slovo jen na neděli. Pozvedne nám náladu, cítíme se dobře při 

pomyšlení, že plníme svou nedělní povinnost. Splněnou nedělní povinnost považujeme za svého druhu 

vklad, který nám přinese úroky, a my jednoho dne řekneme: Pane, vykonali jsme všechno, co se od nás 

požadovalo. 

Kdy konečně pochopím, Pane, že v neděli neslyším jen „nedělní“ slovo, ale slovo, podle něhož 

mám žít celý týden? Kdy pochopím, že nedělní slovo, pokud ho nepřenesu do celého týdne, se stane 

slámou? Kdy pochopím, že Tvoje řeč je vždy všední řečí: věcnou, žitou pro danou chvíli, pro nejbližší 

okamžik? Že to není záminka pro náboženské cítění, pro povznášející 

chvíle, ale pevná půda pro to, abych se pokusil žít křesťansky? 

Mám pohotově plno důvodů k omluvám pro jediný fakt,  

že neposlouchám, že přeslechnu, že nechci porozumět tomu, co je 

řečeno. Protože pochopení vyžaduje, abych se změnil, abych to 

promyslel, abych uvažoval novým způsobem.  

Ale právě o to Tě prosím, Pane: dej mi toto pochopení! Abych 

pochopil sílu Tvého slova pro všední den! 

 

Kurt Martin Magiera, německý křesťanský spisovatel 

Připravil JF 
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Poděkování 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017 

Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic 

orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 

2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl. 

Ve dvacetistupňových mrazech vyšlo do ulic více než dva tisíce odvážných dobrovolníků, aby 

potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a pokoje, aby jim přinesli informace o činnosti Charity  

a nabídli možnost přispět potřebným.  

V dnešním světě se někdy zdá, že nás víc věcí dělí, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným 

příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, 

občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se každý 

svým dílem už 17 let obětavě zapojuje. 

Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné 

poděkování všem, kdo se na TS podílejí.    

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n. O.  

Redakčně zkráceno 
 

 

 

▪ ▫ ▪ 

Výtěžky Tříkrálové sbírky v místech naší farnosti 

 Jablonné nad Orlicí 62 952,-Kč  

 Jamné nad Orlicí 21 288,-Kč 

 Orličky   10 140,-Kč 

 Čenkovice    3 326,-Kč 

 

 

Připravila  ZS 

 

 

 

 

 

Pro koledníky a asistenty TS je na poděkování přichystáno divadelní představení 

Pohádka z budíku,  

16. března 2017 v 18 hod. v Orlovně Letohrad - Orlice. Vstup ZDARMA. 
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▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Úvaha 

Ztracený syn 

Příběh o dvanáctiletém Ježíšovi v chrámě mě vůbec neuvádí do rozpaků, ale vzbuzuje moji 

zvědavost. Jsem matka deseti dětí. Jednou jsem z parkoviště před kostelem odstartovala se svými šesti 

syny a třemi dcerami, a jejich pětiletého bratříčka jsem tam nechala stát. 

Mám proto hluboký soucit s Matkou Boží (i když bych si mohla myslet, že 

ona přece měla jenom jedno dítě…), ale často jsme si kladla otázku, jak celou 

tu příhodu Maria vylíčila své vlastní matce.  

Jsem si jista, že svatá Anna byla ideální tchýní, ale dovedete si 

představit, co asi řekla svatému Josefovi, když zjistila, že nechal jejího 

oblíbeného vnuka v Jeruzalémě? Ovšem jak znám Josefa, myslím si, že se 

tomu vyhnul tím, že při návratu domů řekl Marii a Ježíšovi: „Před babičkou o 

tom pomlčíme, že?“ 

Teresa Bloomingdaleová, z knihy „Děti, děti!“ 

Připravil JF 
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Modlitba za babičku 

Matičko Boží, Ty dětem dvakrát milá! 

Něco Ti řeknu, dobře poslouchej. 

Ponech nám naši babičku, aby nám dlouho žila. 

Ta Ti má pro mne času habaděj! 

 

Ona je vlídná, má Boží pokoj v duši. 

Ona se o nás s nikým nedělí. 

Má dosti času na lásku a nic ji nevyruší. 

S ní má týden sedm nedělí. 

 

Matičko Boží, kterou sotva známe,  

jen víme o Tobě, ozvi se na můj hlas. 

 

Ponech nám babičku, my spolu něco máme. 

To, co nikdo nemá kromě nás. 

 

Milan Rúfus – Nové modlitbičky (nejen pro děti) 

Připravil JF 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Pozvánky 

 

 PROMÍTÁNÍ  

12. 3. 2017 od 18 hod bude promítat na faře 

v Jablonném n. Orl. Petr Kosek Continental Divide Trail 

2016 neboli přes 4500 km pěšky napříč kontinentem.  

„Naše promítání není jen o místech, kterými jsme 

prošli, ani nemá super videa. Je hlavně o tom, co můžete 

na takhle dlouhém treku zažít, o úžasných, inspirativních 

lidech které potkáváte, o úplně jiném životě...“ 
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 POZVÁNÍ PRO DĚTI 

Mše sv. pro děti bude v úterý 21. 2. od 17:00 hod v kostele. Přede mší sv. mají děti příležitost  

ke svátosti smíření a po mši sv. následuje krátký program na faře. 
 

▪ ▫ ▪ 

 MODLITBY MATEK 

Modlitby matek proběhnou v úterý 28. 2. od 18:00 hod na faře. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Anketa 

 

Milí farníci, 

po šesti letech vydávání našeho farního zpravodaje Natanael vás prosíme  

o vyjádření k možným změnám a úpravám. Cílem ankety je zjistit, co farníci od zpravodaje očekávají.  

Anketní lístky jsou k dispozici na stolku u časopisu Natanael nebo jste je obdrželi přímo  

„do ruky“. Vyplněné lístky vhoďte, prosíme, do označené krabice vzadu v kostele do 19. března 2017. 

Anketa je anonymní. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci, ceníme si Vašich názorů.  
Redakce 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
 

 

 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 je 5. března 2017. Vítány jsou také reakce, připomínky, 

náměty či dotazy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení 

příspěvků a případně text zkrátit.  
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