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Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 
 

Postní výzva - možnost začít znovu 

 Je umění začínat znovu, dokázat se 

odloučit od toho, co bylo. Možná se i našem 

životě stane něco rozhodujícího, opustíme-li 

všechno staré a zažité: to nám poskytne 

příležitost prohloubit společenství s Bohem.  

Co bylo, přineslo nám částečně radost  

a částečně bolest, trochu milosti a trochu 

hříchu. Za Boží milost máme být vděční a svých 

hříchů litovat a prosit za odpuštění. 

Všecko, co nám Bůh v milosti dal,  

si smíme vzít s sebou do nové skutečnosti. 

Všechno skutečně pozitivní má rozměr 

nekonečna. Vždycky jsme přece byli Božími 

milovanými dětmi, na to nezapomínejme,  

a Bůh nám dokázal svou věrnost mnoha 

způsoby. Je třeba si to uchovat jako drahocenný 

poklad. 

Své hříchy naopak do nového života 

nevpouštějme. Svěřme je Boží shovívavosti:  

Pán je vyhladí tak, že přestanou existovat.  

Co Bůh dělá, dělá vždycky dokonale. Odpouští-

li, odpouští absolutně a zcela. Vejdeme  

do nového života lehkým krokem a nebudeme 

se už hrbit pod těžkým břemenem. Převezme je 

Beránek Boží. Odnese je k Otci a ten je od něho 

radostně přijme. Ano, Otci působí radost, 

může-li dát najevo svou shovívavost a své 

milosrdenství. 

Všechno nepříjemné, co bylo, hřích, 

smutek, bolest skončí v Otcově náručí. 

Nemusíme se ničím zneklidňovat. Bez obav 

vejděme do světa nových možností. 

 
Převzato z knihy autora Wilfrida Stinissena 

„I dnes je den Boží“.  
Karmelitánské nakladatelství,2014 

Připravil JF 
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Když se řekne březen a duben 
 

Březen 

V březnu začala Popeleční středou doba 

postní a končí v dubnu Velikonočními svátky. 

Druhou polovinu března zahajuje svátek  

sv. Josefa 19. března. Astronomické jaro začíná 

21. března. Počasí láká zahájit práce  

na zahrádce, příroda se probouzí, ptáci zpívají, 

stromy pučí.  

Dne 25. března je svátek Zvěstování 

Páně. Ten den je také Dnem modliteb za úctu 

k počatému životu a za nenarozené děti.   

26. března proběhne změna času ze zimního  

na letní evropský čas.  

Postní doba je dobrou příležitostí 

rozjímat nad křížovou cestou Pána Ježíše, ať už 

v rodině, ve farním společenství nebo 

jednotlivě. 

 

   

▪ ▫ ▪  

 

Duben 
 

9. dubna je Květná neděle. Blížící se 

Velikonoce připomínají posvěcené „kočičky“ 

utržené z vrby nebo jívy a zpěv pašijového 

příběhu. Tím nastává svatý týden s poslední 

večeří Páně na zelený čtvrtek, s velkopátečním 

umučením Ježíše Krista, které si připomínáme 

přísným postem. Na bílou sobotu budeme ještě 

rozjímat nad smrtí Pána Ježíše. Sobotní večerní 

vigilie už nás ozáří Kristovým vzkříšením  

a budeme zpívat slavnostní a nadšené “aleluja“.  

Nejen neděle zvaná Boží hod 

velikonoční, ale i pondělí je velkým 

velikonočním svátkem. Velikonoce jsou 

spojovány také s různými tradicemi: s jarním 

úklidem, pečením beránků a mazanců, přípravě 

velikonočních pomlázek a mnoho dalšího. 

Některé pokrmy si můžeme nechat nedělní 

ráno v kostele posvětit. 

   

Připravila RJ 
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  Ze života svatých 

Svatý Josef

Svatý Josef žil v prvním stolení. O svatém Josefu, pěstounu Pána 

Ježíše se zmiňuje jenom evangelista Matouš a Lukáš. Josef byl 

snoubencem Panny Marie, když počala z Ducha svatého. A protože to 

byl muž spravedlivý, nechtěl ji vydat hanbě. Rozhodl se, že ji potají 

propustí. Ve snu se mu však zjevil Anděl Páně a uvedl ho do celé pravdy.  

Josef se pak pečlivě staral o Marii po cestě do Betléma, pak  

o samotného Ježíše, když rostl. Jednou se mu stalo, že Ježíše ztratil 

z dohledu, poté ho dlouho hledal a nalezl v chrámu, jak poslouchá 

mudrce a pokládá jim otázky. To je poslední zmínka o sv. Josefu.  

Kult sv. Josefa je poměrně nedávného data. Teprve od 15. století 

se v kázáních o životě a ctnostech Ježíšova pěstouna často mluví.  

Svátek sv. Josefa Dělníka se slaví 1. května. Je patronem řemeslníků, 

tesařů, dřevorubců a truhlářů.  Jeho atributy jsou hůl, tesařské nástroje nebo jak nese v náruči Ježíška. 
 

Převzato z knihy Svatí církevního roku, 
Josef Heyduk, připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Z farnosti 

Rafael pokračuje v činnosti 

Společenství rodin a dětí sdružené pod jménem Rafael z. s. 

(zapsaný spolek) pokračuje ve své činnosti. Od roku 2009 je 

provozovatelem dětského hřiště Hradní dvorek na dříve 

nevyužitém farním dvoře.  

V minulém roce jsme vyhověli zákonným nařízením  

a na poslední valné hromadě vytyčili směr činnosti  

na nejbližší rok. Tím je hlavně úplná obnova pískovišť, jejichž 

obruby ze smrkových polen podlehly působení vlhka a povětrnosti 

a pro další používaní jsou nebezpečná. Čeká nás kontrola herních 

atrakcí a pokračování v obnově ochranných nátěrů jak 

bezpečnostního plotu, tak všech herních atrakcí. Určitě se vynoří  

i hejno dalších nezbytností, které bude nutné řešit. 

Pro všechny, kdo se budou chtít podílet na letošním díle Rafaela, máme oznámení, že první 

pracovně domlouvací schůzka se uskuteční na Hradním dvorku v sobotu 8. dubna 2017. Přesná 

hodina setkání bude upřesněna. Neváhejme a pojďme společně vytvářet společenství lidí, kterým jde  

o dobrou věc – vést sami sebe, své děti i druhé lidi blíže k Bohu. 

 Jožka Fišer, předseda Rafaela z. s.
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Příspěvky farníků 

Poděkování 

Děkujeme panu faráři P. Pokornému  

za zorganizování velmi pěkného 

ministrantského výletu do Plzně. Ve dnech  

25. - 26. 2. 2017 jsme navštívili zábavné  

a naučné centrum Techmania. Všichni jsme si to 

moc užili. 

Děkují ministranti 

 

 

▪ ▫ ▪  

Ministrantský výlet 

Dne 24. 2. jsme se vypravili na výlet. 

Sešli jsme se v 7 hodin na nádraží a odtud jsme 

jeli vlakem do Plzně. Po Plzni jsme jeli tramvají  

k Techmanii, kde jsme byli až do večera. Potom 

jsme šli do Domečku ke Františkánům. K večeři 

jsme měli největší prodávanou pizzu v České 

Republice. Měřila v průměru asi metr. V kapli 

jsme měli soukromou mši svatou a potom jsme 

šli spát. Ráno jsme se rozloučili s Domečkem  

a šli na mši svatou do altánku. Po mši svaté 

jsme chtěli jít na věž, ale protože v katedrále 

probíhala mše svatá a věž byla zavřená, chytili 

jsme vlak o hodinu dříve. Cesta vlakem nám 

rychle utekla a brzy jsme byli zpět v Jablonném. 

Alžběta Hejná 

▪ ▫ ▪  

Výlet do Technománie 

 Naše parta se ráno v 6.30h v jednu krásnou sobotu 25. února sešla na nádraží v Jablonném nad 

Orlicí. Téměř se stoprocentní účastí všech ministrantů jsme vyrazili pod vedením pana faráře Pavla 

Pokorného a pana Petra Vinklera na výlet za poznáním. 

Po pětihodinové jízdě vlakem s řadou přestupů jsme dorazili do Plzně. Plzeň nás přivítala tím 

nejlepším – Technománií a 3D planetáriem. Obojí jsme společně pečlivě prozkoumali. V Technománii 

nás upoutali různé dovednostní hlavolamy a další různorodá technická zábava. 

 V 3D planetáriu si každý mohl prohlédnout, jak vypadají planety naší sluneční soustavy  

a Slunce. Vše tam mají uspořádané v poměru, tak si snadno představíte, jak je Slunce obrovské a proti 

němu Země malinkatá. Mohli jsme si vyzkoušet, jak rychle obíhá Měsíc kolem Země na „vlastnonožní“ 

pohon a spoustu dalších věcí z vesmíru. 
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Po této prohlídce následovala jízda do našeho ubytování u františkánů, kteří nás vřele přivítali  

a ubytovali. K večeři nám přivezli „trošku“ větší pizzu, kterou naše parta statečně zdolala.       

 

Druhý den v neděli po snídani vyrazili všichni ministranti s vedoucími do kostela.  Po krásné mši 

svaté jsme se tramvají odjeli podívat na dominantu Plzně - katedrálu sv. Bartoloměje. Zde jsme měli  

v plánu vystoupit na věž a kouknout shůry na celou Plzeň. Bohužel tam nešlo vyjít neboť věž je nyní 

v rekonstrukci. Prohlédli jsme si tedy katedrálu ze zdola.  
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Před polednem vyrazila naše parta na železniční nádraží k návratu domů. Výlet se nám povedl  

a moc děkujeme všem, kdo s ním pomohli.  

Na závěr se ještě musím pochlubit, že nás pan farář pochválil, že jsme dodrželi všechna tři 

hlavní pravidla ministranta: 

1. Ministrant se nikdy neztratí. 

2. Když se ministrant ztratí, tak se taky najde! 

3. A nejdůležitější: ministrant nenechá svého faráře umřít hlady! 

 

Jenda Petr Krátký (s pomocí) 

▪ ▫ ▪  

Voda pro Haiti 

Letošní měsíc březen je pro Iva 

Roškanina, Petra Vacka a další dva účastníky 

projektu Praga-Haiti naplněn prací pro 

potřebné. I tento rok pokračuje mise Praga – 

Haiti další etapou. Lidé z naší malé  

a blahobytné České republiky pomáhají chudé 

zpustošené zemi Haiti nalézající se na třetině 

ostrova Hispaniola – na druhém největším 

ostrovu souostroví Velké Antily uprostřed 

Karibksého moře.  

Letošní etapa je zaměřena nejen  

na servis již vyvrtaných studní, ale i na počátek 

budování stálé technické základny, která má 

v budoucnu zajistit údržbu provozuschopnosti 

techniky potřebné pro dopravu techniky  

na místa vrtů a údržbu a opravy potřebných 

zařízení. Je plánováno i založení výukové dílny 

pro obyvatele přilehlé vesnice Baie de Henne. 

Je jasné, že si účastníci projektu 

nemusejí stanovovat žádná složitá předsevzetí 

pro prožívání postní doby. Pomoc  haiťanům je 

pomoc lidem – Božím tvorům. Právě na Haiti je 

většina lidí opravdu ubohých a pro nás je jejich 

život těžko představitelný. Pamatujme tedy  

i my modlitbou za ochranu pracovníků 

v projektu a také aby jejich práce pro druhé 

přinášela dobré ovoce. 

Vy, kdo dosud nevíte, jak smysluplně 

naložit s pobídkou – prožít postní dobu i osobní 

újmou, můžete poskytnout něco peněz i na 

podporu projektu zajišťování pitné vody pro 

Haiti.  

Zde je číslo finančního konta pro dary: 

2900234848 / 2010. Další formy podpory – jak 

jednorázové, tak dlouhodobé, naleznete na 

webu http://www.praga-haiti.cz/zapojte-se. 

 

S využitím informací na výše uvedeném webu, zpracoval Jožka Fišer 
 

 

http://www.praga-haiti.cz/zapojte-se
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Postní zamyšlení 

Krása odpouštění 

Nejsilnějším gestem pokory je odpuštění, protože se kvůli 

němu musíme vzdát pocitu nadřazenosti, musíme se přestat 

vyvyšovat nad toho, na koho se zlobíme. Je to jedno z nejtěžších gest, 

která existují, a žádá si odvahu a lásku. 

Někdy míváme sklon se domnívat, že „nepřítelem je náš 

nejbližší bližní“ - člověk z naší rodiny, ze sousedství, ze zaměstnání, 

který nás rozčílí, sotva ho uvidíme. 

Přesto je tato osoba bytostí z masa a kostí, je to náš bratr či 

sestra. Lidem, kteří prožili utrpení, činí velké potíže dát najevo lásku, 

která jim schází! Kolikrát jsem si toho všiml! Reagovat na násilí násilím 

je nejhorší možný přístup a jen zřídkakdy je na místě. Reagovat na 

násilí láskou, to druhého umírní. 

Je třeba udržovat mír 

Snažte se odpustit, zkuste smazat urážky. Často říkám těm, kdo mi posílají drsné dopisy plné 

násilí, v nichž dávají najevo svou zášť nebo nenávist vůči některému ze svých bližních nebo vůči celé 

společnosti, že tím jen udržují své utrpení – přitom odpouštění by jim přineslo pokoj. 

Odpustit někomu je těžké pro každého, dokonce i pro kněze. A co dělat, pokud ten druhý vaše 

odpuštění nepřijme? Vězte, že především budete v míru sami se sebou. Jestliže jste někomu nějakým 

způsobem ublížili, požádejte ho upřímně o odpuštění. Pokud ten člověk vaše omluvy odmítne, 

požádejte ho o odpuštění znovu a pak ho nechte, aby zpracoval svou zášť. Musíme být trpěliví. Řekněte 

si, že uražený člověk musí postupovat svým vlastním tempem. 

otec Guy Gilbert, Pokora, Portál 2016 

Připravil JF 

▪ ▫ ▪  

Měj vždycky aspoň trochu času… 

- jestli můžeš někoho přátelsky povzbudit 

- jestli se tvé dítě dožaduje tvé pozornosti 

- jestli můžeš druhému prokázat malou službu – vždyť i druzí ti 

někdy ochotně vyšli vstříc 

- jestli jde o druhé a ohled na ně 

- jestli ti chtějí něco vyprávět staří lidé – a nebuď netrpělivý, 

protože stáří snadno bývá mnohomluvné 

 

Připravil JF 
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Modlitba křížové cesty 

Malé zamýšlení o Kristově přítomnosti v našich utrpeních 
 

Ježíši Králi, řekl jsi, že v každém potřebném sloužíme Tobě anebo Tebe odmítáme.  

Vím, že jsi stále s námi na všech cestách, kterými bolestně klopýtáme naším neutěšeným 

světem. 

Synu člověka – Kriste – Bože: 
 

I. Soud 

Vím, že jsou lidé vlečení před soud, týraní a posmívaní pro pravdu. 

Rozpomeň se na Pilátův soud a buď jejich silou. 

 

II. Břemeno 

Vím, že jsou lidé, na které dolehl těžký, krutý úděl. 

Rozpomeň se, jak jsi přijal kříž, a dej jim sílu ho přijmout a nést. 

 

III. Klopýtnutí 

Vím, že jsou lidé, kteří klesli vyčerpáním. 

Vzpomeň na svou slabost a povstání a vlij jim novou odvahu. 

 

IV. Láska 

Je mnoho odstrčených dětí, o které nikdo nedbá, ani vlastní rodiče. 

Vzpomeň na svou Matku, která Tě neopustila ani na cestě bolesti. 

Vzpomeň, jak Tě povzbudila její láska, a dej, aby se jich ujala vlídná 

žena, třeba cizí. 

 

V. Pomoc 

Vzpomeň, jak ses děsil, že nedojdeš, a dej průvodce všem, kdo již nemohou a stojí bez pomoci. 

Pomoz těm, kdo se dostali do těžko řešitelných nesnází a náhlých bezvýchodných situací. 

 

VI. Účast 

Je mnoho lidí, kteří si zoufají nad lidskou zlobou a propadají zahořklé samotě.  

Pošli jim do cesty útěšného člověka, který jim bude dokazovat skutečnost, že láska nevymizela. 

 

VII. Pád 

Vím, že jsou lidé, které tíží dluh, které vtáhla dluhová spirála, kteří mohou klesat dál a dál až do krádeží, 

do alkoholu, drog a závislostí. Motají se v kruhu a nejsou s to vstát. 

Vzpomeň na svůj druhý pád a podej jim pomocnou ruku, věcnou lidskou oporu. 
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VIII. Nedbalost 

Když jsi byl vystaven falešnému soucitu, ohradil ses pevně. 

Dej sílu těm, kdo jsou citově vydíráni, aby se dovedli bránit nenáležitým požadavkům. 

 

IX. Až na dno 

Vzpomeň si, Pane, na trhnutí provazu a kopnutí, kterým Tě probrali z mrákot nového pádu, a zachraň i 

za cenu bolesti ty, kdo se propadli do přeludů slávy, pocitů vlastní důležitosti a pýchy. 

Dej sílu, trpělivost a rozhodnost těm, kdo s nimi mají žít. 

 

X. Do krajnosti 

Vzpomeň, Pane, jak s Tebe strhali šaty,a dej, aby ti, kdo byli zneužiti nebo znásilněni, nalezli znovu klid, 

sebedůvěru a touhu žít.  

Dej, ať najdou krásný lidský vztah. 

 

XI. Hřeby 

Rozpomeň se, Pane, jak Tě přibili na kříž,  

a dej těm, kdo jsou bezmocně připoutáni k lůžku, úlevu v bolestech, milou návštěvu, vnitřní svobodu. 

 

XII. Náruč 

Ty, který ses za lidi vydal ze všechno až do největší hloubky srdce, otevři pěsti lakomců a sobců a dej 

jim poznat radost otevřené dlaně. 

Je kolem nás tolik potřebných. 

 

XIII. Bolest 

Vzpomeň na tiché slzy a žal své Matky, která Tě chovala mrtvého tak něžně jako živého,  

a dej těm, kdo vyprovázejí své mrtvé, víru, že láska nikdy nepřestává. 

 

XIV. Kámen 

Uložili Tě, Pane, do hrobu a vchod zavalili kamenem. Byl jsi připočten k těm, kdo nejsou nic. 

Pohlédni na ty, kdo nemají práci a jsou přebyteční. Dej, ať ji najdou, vrať jim smysl a důstojnost života. 

 

A mně, pro kterého jsi jako pro jednoho z lidí také trpěl, zemřel a zvítězil, dej, abych ve zmatku 

a spěchu nemyslel planě na bolesti celého světa, s nimiž nic nesvedu. Ať přitom nezapomínám na to,  

co v běhu svého života udělat mohu a mám – zde a dnes. 

 

P. Petr Piťha 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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  Pozvánky 

Křížové cesty v době postní L. P. 2017 

V kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí kromě Velkého pátku vždy 

v 17:55 hod. 

Středa  22. 3. 2017  – téma není určeno  

Pátek  24. 3. 2017  – Za rodiny – vedou Modlitby matek 

Středa  29. 3. 2017  – Svátostné manželství – vede společ. manželů 

Pátek  31. 3. 2017  – vedou maminky z Hnízdečka 

Středa 5. 4. 2017  – vedou děti 

Pátek  7. 4. 2017  – téma není určeno 

Středa  12. 4. 2017  – téma není určeno 

Velký pátek 14. 4. 2017 v 15:00 – Křížová cesta Paula Claudela 

▪ ▫ ▪ 
 

 MODLITBY MATEK 

Modlitby matek proběhnou v úterý 28. 3. od 18:00 hod v kostele. 
 

▪ ▫ ▪ 

 POZVÁNÍ PRO DĚTI 

Křížová cesta pro děti bude ve středu 5. dubna od 17:55 hod v kostele. 
 

▪ ▫ ▪ 

 MODLITBY OTCŮ 
 

I muži se mají modlit! 

 

Jedním ze způsobů jak se Bohu sdělovat, jak mu předkládat v životě 

předkládat důležité momenty je i setkání Modliteb otců. Společně přednášené 

modlitby, rozjímání nad biblickými texty a prosby za svěřené duše členů rodin 

překládáme Stvořiteli s vědomím svých vlastních omezeností a nedokonalostí, 

ale s důvěrou, že On dokáže proměnit naše malé snahy v to, co je pro naše 

manželky a rodiny to nejlepší.  

Další postní setkání bude i tentokrát na jablonské faře v Hnízdečku 

první dubnový čtvrtek 6. dubna 2017 v 18:30. 

Kdo můžete a chcete, prosím přijďte.  

    Jožka Fišer 
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Pozvánky pro mladé 

Diecézní setkání mládeže 

Nezapomeň si v diáři rezervovat sobotu 8. dubna, kdy se vydáme do Hradce Králové na 

Diecézní setkání mládeže. Mottem letošního setkání je „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“. Těšit 

se můžeš na bohatou nabídku workshopů, společné slavení mše svaté, zajímavé hosty i dobrou hudbu. 

http://www.bihk.cz/aktuality/kalendar-akci/7314-hradec-kralove%3A-diecezni-setkani-mladeze.html 

 

Víkendy na VESMÍRU 

Během března a dubna můžeš taky zažít krásný čas na Vesmíru v Deštném v Orlických horách. 

Nabízí se Víkend o partnerských vztazích, Fantasy víkend pro mladé od 12 let nebo nabídka 

společného prožití Velikonoc. Více se dočteš tady: www.vesmir.signaly.cz/akce.html. 

 

Synoda o mládeži 

Papež František svolal na příští rok synodu o mládeži. Do 30. dubna 2017 je možné přispět svým 

názorem na stránce www.synodaomladezi.signaly.cz. kde se sbírají podněty od mladých lidí, ale také 

například od vychovatelů nebo rodičů.  

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci 

V srpnu letošního roku 15. – 20. 8. se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Připravuje se pro nás skvělý program a rozhodně by byla škoda tuto akci propásnout!  

Při přihlášení do konce května za setkání zaplatíš pouze 950 Kč. Reálné náklady jsou přitom 

2900 Kč. Takže neváhej! :) Na sobotu jsou také zvány rodiny, které se přihlašovat 

nemusí. www.olomouc2017.signaly.cz/ 

HS 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Anketa 

Milí čtenáři,  

děkujeme vám, kteří jste vyplnili anketní lístky. Informace ohledně výsledků ankety uvedeme v  příštím 

čísle. 

Redakce 

 

 

 

http://www.bihk.cz/aktuality/kalendar-akci/7314-hradec-kralove%3A-diecezni-setkani-mladeze.html
http://www.vesmir.signaly.cz/akce.html
http://www.synodaomladezi.signaly.cz/
http://www.olomouc2017.signaly.cz/
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Bohoslužby o velikonocích 
 

Čt. 13. 4.             Jablonné nad Orlicí 18.30 

           Jamné nad Orlicí 17.00 

Pá 14. 4.             Jablonné nad Orlicí 18.30 

            Jamné nad Orlicí 17.00 
 

So 15. 4.              Jablonné nad Orlicí 20.00 

Ne 16. 4. Jablonné nad Orlicí 8.00 

 Jamné nad Orlicí 9.30  

 Orličky 11.00 
 

Po 17. 4.  Jablonné nad Orlicí 8.00 

 Jamné nad Orlicí 9.30, Čenkovice 11.00 
 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
 

 

 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 6. dubna 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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