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Ročník VII.          Duben 2017            Číslo 52 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 
 
 

Kristus žije! 

Že tvůj duch vstal spolu s Kristem, budeš 

schopen poznat podle toho, že dokážeš 

s naprostým přesvědčením prohlásit: „Stačí mi 

jediné – že Kristus žije.“  

Tato slova vyjadřují onu hlubokou  

a úctou naplněnou náklonnost Ježíšových přítel. 

Jak čistá to musí být oddanost, aby mohla říci: 

„Stačí mi jediné – že Kristus žije.“ Žije-li on, žiji 

také já, protože moje duše je s ním spojena,  

ba co více: on sám je mým životem a vším,  

co potřebuji.  

Co mi může scházet, jestliže Kristus žije? 

I kdyby mi chybělo všechno ostatní, mě to 

nezajímá, hlavně když Ježíš žije… Kdyby se mu 

zlíbilo, abych i já sám sobě scházel, mně stačí, 

že on žije, byť by žil sám pro sebe.  

Nechá-li se srdce člověka obejmout 

kristovou láskou tak dokonale, že zapomene na 

sebe a vnímá jedině Ježíše Krista a to, co se týká 

Ježíše Krista, pak je jeho láska přivedena 

k dokonalosti. 

 
Sermo in Pascha (I,5) - 11. stol. opat 

Guerrica z cisterciáckého kláštera v Igny 
Připravil JF 
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Nový život 
 

Dýchlo jaro 
dalo novou sílu všemu 
i tvým všedním dnům. 
 
Pak znovu severák, 
co spálí křídla 
příliš velkým snům. 
 
 
 
 
 

Dýchlo jaro 
teď už naplno 
zas je tu života rašení… 
 
Probuď se, člověče, 
a s úctou vnímej  
ten velký zázrak vzkříšení! 

 

 
Markéta Procházková, Řádky z šuplíku 

Připavil JF

 

 
 

Redakce Natanaela přeje čtenářům požehnané Velikonoce. 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Když se řekne Duben 
 

V dubnu po postní době a svatém týdnu završeném 

velikonočními svátky tu máme dobu velikonoční. Božím hodem 

velikonočním začíná velikonoční oktáv, tedy osm svátečních dnů. 

Druhá neděle velikonoční je nedělí Božího milosrdenství.  

Ze známějších světců slavíme např. tyto: V neděli 23. dubna 

má svátek sv. Vojtěch. Následuje 24. dubna sv. Jiří a den poté  

25. dubna slavíme svátek sv. Marka, evangelisty. V sobotu  

29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky 

Evropy. Poslední dubnový den patří dominikánovi a papeži  

sv. Piu V. 

Připravila RJ 
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 Ze života svatých 

Svatý Marek

Evangelista svatý Marek žil v 1. stolení. 

Marek splývá podle názoru většiny vykladačů 

bible s Janem přezvaným Marek, o němž se 

mluví ve Skutcích apoštolů. Při první zmínce je 

uváděn jako syn vdovy Marie: patřil mu  

v Jeruzalémě dům, kde se scházeli učedníci. 

Tam hledal útulek i Petr, když vyšel zázračně 

z vězení. Marek se obrátil na křesťanskou víru  

a začal svou apoštolskou dráhu pod záštitou 

svého bratrance Barnabáše: když se vracel 

Pavel z Jeruzaléma do Antiochie, vzali ho 

s sebou. V Perge v Pamfýlii se od Pavla  

a Barnabáše oddělil a vrátil se do Jeruzaléma, 

takže na druhou misionářskou cestu ho už 

nechtěl apoštol národů vzít. Barnabáš 

s Markem usedli na loď a pluli na rodný ostrov 

Kypr. To bylo roku 50. 

Dále se s ním setkáváme až za dvanáct 

nebo třináct let v Římě, kde pobývá 

s Aritarchem a Ježíšem. Petr ho ve svém listě 

z Říma označuje jako svého „syna“.  

Je pravděpodobné, i když ne jisté, že Marek 

potom káže v Alexandrii. Jeho tělo bylo 

v Alexandrii dlouho uctíváno. Kolem roku 81 prý 

benátští kupci odnesli jeho kosti ukryté na dně 

koše a pohřbili je pod hlavním oltářem chrámu 

svatého Marka v Benátkách: v každém případě 

se stal patronem tohoto města.  

Marek je autorem druhého evangelia, 

jež je ze všech nejstarší. Napsal je jako žák 

Petrům. Vždy rád sloužil, dávaje přednost 

výraznějším osobnostem než byl on sám. Jeho 

styl je však živý, konkrétní a přímý.  

Atributy svatého Marka jsou okřídlený 

lev a psací náčiní. 
 

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

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Anketa - výsledky 

Milí farníci a čtenáři farního časopisu Natanael, 

ještě jednou děkujeme všem, kteří jste 

vyplnili anketní lístek Natanaela a sdíleli svoje 

názory. Počet vrácených anketní lístků nás 

překvapil a potěšil, neboť z odpovědí vnímáme 

váš zájem o farní časopis.  

Na anketu odpovědělo téměř jedenkrát 

více žen než mužů, celkem 71 farníků. Převážná 

většina čte zpravodaj v papírové podobě, asi 8% 

na webových stránkách farnosti. Těší nás 

pravidelnost, kterou zpravodaji věnujete. Dvě 

třetiny z vás čtou Natanael pravidelně, jedna 

třetina příležitostně. Co se týká rozměrů 

časopisu, zůstaneme nadále u formátu A4 i A5. 

Hlasovali jste pro různé formáty téměř přesně 

na polovinu. Bez mála 80% vás hlasovalo pro 
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vydávání měsíčně. Pro vydávání čtvrtletně bylo 

10 z vás. A tak zůstáváme u měsíčníku s tím, že 

dvakrát do roka vychází dvojčíslo (většinou letní 

číslo a přelom kalendářního roku). Cenu za 

výtisk „odsouhlasila“ většina (90 %), někteří 

z vás navrhovali navýšení ceny, ani jeden čtenář 

nepovažuje cenu výtisku za příliš vysokou. 

Děkujeme, že takto vydávání zpravodaje 

podporujete. 

Dovolíme si zveřejnit také výsledky 

věkových skupin čtenářů. Do 15ti let 

odpověděli 2 čtenáři, do 20ti let žádný, od 21 

let do 35 odevzdalo anketní lístek 5 čtenářů. 

Vyšší počet se pak objevil ve věku mezi 35-50 

lety, a to 13 čtenářů. Šest odpovědí se sešlo od 

padesátníků. Šedesátníci vyjádřili svoje názory 

na 23 lístcích a čtenáři nad 70 let byli 

zastoupeni v počtu 22.   

 Vezmeme-li průměr počtu stran, které 

považujete jako čtenáři za dostatečný, 

dostaneme se k počtu 10 stran na vydání. 

Dvojčísla budou o několik stran obohaceny. 

Grafická úprava vyhovuje téměř všem 

čtenářům. Na dotaz „proč černobílé obrázky“ 

odpovídáme, že finanční náklady na barevný 

tisk jsou vyšší. Barevné vydání tak vychází 2x 

ročně. Někdy příspěvek obsahuje barevnou 

fotografii, omlouváme se za zhoršenou kvalitu 

v černobílém tisku. Zatím v tomto směru není 

změna plánována. 

Z otázky na oblíbenost jednotlivých 

rubrik vyplynulo, že nejvíce stojíte o Rozhovory 

se zajímavými osobnostmi, Příspěvky farníků, 

reportáže ze života farnosti a Pozvánky na akce 

pořádané farností. Na prvních příčkách se 

umístilo i Duchovní slovo kněze a Výpis z farní 

kroniky. Někteří z vás se těší na úvodník, 

Životopisy svatých, Duchovní zamyšlení  

i Modlitbu. Za zmínku stojí počet hlasů 

věnovaný rubrice Poděkování a také rubrice 

Humor.  

Podnětné jsou i vámi navrhované 

rubriky jako Zapomenutí kněží, Křesťanští 

aktivisté v komunistických režimech, Církevní 

historie, Plán stavebních prací kostela a fary, 

Přehled farních křtin, svateb a úmrtí, Příběhy  

o. Pavla z cest, Historie církevních památek 

v okolí, podpora jiných medií jako je Katolický 

týdeník a odkazy na články, více rubrik pro 

mladé školáky a studenty. Děkujeme také za 

různá vyjádření podpory k vydávání zpravodaje. 

Věříme, že Natanael přispívá farní soudržnosti, 

informuje a potěší či povzbudí jednotlivce.  

Máte-li co říci (napsat) k výše 

jmenovaným rubrikám (i těm nově 

navrhovaným), ale i mimo ně, rádi vaše 

příspěvky zveřejníme. Stále platí možnost 

odeslat vaše texty na adresu 

redakce.natanael@gmail.com, případně vložit 

do krabice v kostele. Vždyť je to náš farní 

zpravodaj o farním dění, které se děje díky 

farníkům. 

Vaše redakce 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

mailto:redakce.natanael@gmail.com
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Z farnosti 

Zprávy z misijní klubko 

Připadala vám letos zima dlouhá a tuhá? 

Nám docela ano, protože po Misijní neděli  

v říjnu 2016 se i naše Klubko uložilo k zimnímu 

spánku. Ale naštěstí přišlo jaro a Klubko se 

probudilo! Pod vedením Miriam a Káti se děti 

po delší době sešly na faře a připravily pro vás 

jarní kytičky a dekorace. Stihly si při tom také 

zahrát hru a povědět si něco o Bangladéši. 

Právě na toto místo poputují všechny příspěvky, 

které děti o Velikonoční neděli dostaly. 

Papežské misijní dílo podporuje v této oblasti 

výstavbu kaplí. O výsledku sbírky vás bude 

informovat aktualizovaná nástěnka v boční 

předsíni kostela.  

 Děkujeme! 

Děti z misijního klubka a JN 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Významné osobnosti církve 

Poslední velikonoční přání 

Štěpán Maria kardinál Trochta, 17. litomeřický 

biskup, spoluzakladatel salesiánů v našich zemích a nejvyšší 

duchovní rádce českých katolických skautů zemřel utýrán 

představiteli komunistické moci v socialistickém 

Československu před dvaačtyřiceti lety 6. dubna 1974. 

Toto je jeho poslední velikonoční přání, které v roce 

své smrti rozesílal svým blízkým: 

 

Všemohoucí Bože, 

nám všem, kdo jsme ohroženi vědomím ukřivděnosti, 

vědomím bezvýchodnosti svého postavení, 

vědomím marnosti svých obětí 

a vědomím své bezmocnosti proti zlu, 

vlej hlubokou nadpřirozenou víru 

ve zmrtvýchvstání Syna, 

které proměnilo potupnou popravu v nejslavnější vítězství 

a krátkozraký jásot v neslavné ticho. 

Tuto cyrilometodějskou víru rozmnožuj v nás 

Bůh Otec, Syn a Duch svatý 

Štěpán Trochta 

Připravil JF 
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Příspěvky farníků 

Trocha psychologie – poděkování za účast ve výzkumu 

 

Prosba o účast ve výzkumu v ohláškách, 

krabice na vyplněné dotazníky vzadu v kostele – 

možná si na to ještě vzpomínáte. Teď už můžu 

s radostí oznámit, že se mi psychologický výzkum 

podařilo zdárně dokončit a bakalářskou práci 

před komisí obhájit. Chci vám, kteří jste byli 

dotazníky ochotní vyplnit, ale taky vám všem, 

kteří jste mě podpořili milými slovy nebo jste mi 

se sběrem dat jakkoli pomohli, ještě jednou moc 

poděkovat!  Bez vás by to nešlo. Výzkum se 

zabýval souvislostmi mezi typem vztahu k Bohu 

a osobním růstem, pozitivními vztahy s druhými 

lidmi a smyslem života u věřících seniorů. 

Dotazníky nakonec vyplnilo celkem 259 

respondentů římskokatolického vyznání ve věku 

od 60 do 91 let. A k jakým výsledkům tedy 

bakalářská práce směřovala? 

V první řadě si dovolím ještě malou 

poznámku na okraj. U každého výzkumu je 

potřeba brát v úvahu jeho limity, celkový 

kontext, statistickou a věcnou významnost 

nalezených souvislostí. Tak prosím mějte na 

zřeteli, že následující shrnutí je opravdu stručné 

a zjednodušené. Zájemcům ráda bakalářskou 

práci v plném znění půjčím. K dohledání je také 

v online archivu Masarykovy univerzity 

(http://is.muni.cz/th/426979/fss_b/). 

Bakalářská práce poukázala na to, že 

věřící senioři, kteří mají k Bohu úzkostnější vztah 

(na rozdíl od těch, kteří mají k Bohu vztah jistý), 

jsou na tom o něco hůře, co se týče pozitivních 

vztahů s druhými lidmi, osobním růstem  

a smyslem 

života. 

Úzkostnost 

ve vztahu 

k Bohu se 

odráží 

například  

v tom, že je 

Bůh vnímán 

jako nespolehlivý (někdy se zdá být jako milující, 

jindy jako lhostejný). Lidé s úzkostnou citovou 

vazbou k Bohu touží po jeho blízkosti, ale trápí 

se pocity, že Bohu na nich skutečně nezáleží. 

 Dalším zkoumaným typem vztahu k Bohu byl 

vztah vyhýbavý. Vyhýbavost k Bohu se projevuje 

tak, že člověk má tendenci se vyhýbat intimitě 

s Bohem, chce si udržet nezávislost a odstup,  

ve stresových situacích má spíše tendenci 

spoléhat se pouze sám na sebe. Lidé 

s vyhýbavou citovou vazbou k Bohu také mají 

také tendenci vnímat Boha jako ovládajícího. Ve 

výzkumu se ukázalo, že negativní souvislost mezi 

vyhýbavostí ve vztahu k Bohu a pozitivními 

vztahy s druhými je slabší než u úzkostnosti.  

Co se týče osobního růstu a smyslu života, není 

(pokud vezmeme v potaz ostatní charakteristiky 

respondentů) souvislost s vyhýbavostí k Bohu 

statisticky významná. Dá se ale předpokládat,  

že vyhýbavost se negativně projeví  

na pozitivních vztazích s druhými, osobním 

růstem a smyslem života zvláště u lidí 

zažívajících vysoce stresující situace. 

 

 

 

Bc. Hanka Strnadová

  

 

http://is.muni.cz/th/426979/fss_b/
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Setkání mladých   

 

V pátek 17. března se sešla mládež ze 

žamberského vikariátu, aby společně prožila 

krásný večer plný radosti, zábavy a víry. Hlavním 

mottem setkání bylo: „Hospodin to učinil a je to 

podivuhodné v našich očích“. 

Setkání začalo křížovou cestou v kostele, 

kterou jsme vedli my, mládež. Poté jsme si 

zazpívali písničku s doprovodem kytary a zapálili 

svíčky, které jsme položili pod kříž, kde hořely 

během celé mše, která následovala po křížové 

cestě. Po mši svaté jsme se přesunuli na faru. 

Zde pokračoval další společný program. Spolu  

s námi se ho zúčastnil i vikariátní kaplan pro 

mládež P. Ireneusz Szocinski.  

Nejdříve jsme se náležitě posilnili – uvařili 

si čaj, namazali chleba vítečnou pomazánkou, 

nakrájeli buchtu a po modlitbě se pustili do jídla. 

Po tomto hodování jsme se vzájemně představili 

a zahráli dvě hry, u kterých nechyběl smích.  

Po zábavě nastal čas na tvoření a kreativitu.  

Na stůl byly rozloženy tři velké papíry, do 

kterých si každý z nás namaloval kruh. Do tohoto 

kruhu jsme měli ztvárnit to, čeho si nejvíce 

vážíme, co krásného jsme prožili nebo za co 

vděčíme Bohu. Když to měli všichni hotové, 

každý vysvětloval, co do kruhu znázornil a proč. 

Až téměř ke konci jsme si všimli, že je uprostřed 

namalován kříž a naše kruhy jsou pomyslné 

korálky růžence. Vzniklo tím zajímavé propojení. 

Na závěr setkání jsme se pomodlili 

„Modlitbu za Celostátní setkání mládeže“, které 

se bude konat v srpnu v Olomouci, a dostali jsme 

požehnání na cestu domů. S sebou si, kromě 

pěkných zážitků, také každý odnesl lístek  

s nějakým tipem, jak se postit. Myslím, že jsme si 

večer užili a také jsme hodně duchovně 

načerpali.      

                                                                                                                                           

Václav Rendl 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Velikonoční zamyšlení / modlitba 

Proč kříž? 

 

Kriste, 

Tebou začalo nové bytí. 

Tys přinesl nové a definitivní řešení všech otázek, 

a to svým křížem. 

Tys usmířil Boha za hříchy lidí, 

trávil jsi život v chudobě, potupě a utrpení, 

abys po vší té námaze, hladu a žízni, horku, zimě, 

nadávkách a poníženích zemřel na kříži – i za mne. 
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Proto musím i já přijmout svůj kříž 

s jeho bláznovstvím a nepochopitelností,  

a tak umožnit kříži, aby se stal smyslem a vítězstvím mého života. 

 

Pomoz mi,   

abych se stále víc a víc oprošťoval od sobectví 

a dostával se z propasti hříchu, 

abych se vymaňoval ze zmatku a nebezpečí světa odcizeného Bohu. 

 

Dej, ať žiji s Tebou a v Tobě, 

neboť jen v Tobě je pravý život a vzkříšení. 

Amen 

 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Pozvánky 

 

 MODLITBY MATEK 

Modlitby matek proběhnou v úterý 25. 4. od 18:00 hod v kostele v Jablonném nad Orlicí. 
 

▪ ▫ ▪ 
 

 POZVÁNÍ PRO DĚTI 

Mše sv. pro děti se uskuteční v úterý 25. 4. 2017 v 17 hod v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném. 

 

▪ ▫ ▪ 

 MÁJOVÁ POBOŽNOST 

První májová pobožnost k Panně Marii bude 1. května v Jablonném 

nad Orlicí a 3. května v Jamném nad Orlicí. Pobožnost je vždy po mši sv. 

 

 

 

▪ ▫ ▪ 
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 PROMÍNÁTNÍ „ŽIL JSEM V KOREJI“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ ▫ ▪ 

 

 MODLITBY OTCŮ 
 

Setkávání otců s Otcem 

Každý moudrý otec - a nezáleží na tom, zda se jedná o otce, který 

zplodil své děti, či otec, který nemá „své vlastní“ děti, ale o mnoho dětí se 

v duchu otcovské lásky stará – s léty trvání svého otcovství přichází 

k jednomu vědomí. „Nemám všechno ve svých rukou, ani výchovu svých 

dětí, ani cestu, kterou půjdou, vůbec nic!“ Ale chybou by bylo složit ruce 

do klína. Náš Nebeský Otec nám nabízí společenství modlitby, rozjímání 

nad biblickými texty a proseb za svěřené duše členů rodin. Jsme jedním 

z článků řetězu skupinek Modliteb otců a jednou za měsíc se scházíme  

i v Jablonném nad Orlicí. 

Další setkání bude po studené zimě letos poprvé v kostele svatého 

Bartoloměje v první májový čtvrtek 4. května 2017 v 18:30. 

Kdo můžete a chcete, prosím přijďte.  

    Jožka Fišer 
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 FARNÍ POUŤ 

Pouť na Horu Matky Boží u Králík se letos uskuteční v sobotu 20. května. Mše svatá v poutním 

kostele bude od 11.00 hod.  

Pěší skupina vyráží z náměstí v Jablonném nad Orlicí v 5.00 hod. Vlak jede z Jablonného v 9.00,  

s přestupem v Lichkově v 9.16 – 9.19 dorazí do Králík v 9.34. 
 

▪ ▫ ▪ 
 

 VÝZVA PRO RODIČE A DĚTI 

První svaté přijímání je letos v naší farnosti plánováno na měsíc červen. Prosíme rodiče dětí, 

které by letos chtěly přistoupit k 1. sv. přijímání, aby se do 30. dubna přihlásili u otce P. Pokorného. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Humor 

 

 

„Kam jdeš, Honzo?“ 

- Na nádraží naproti tátovi.- 

„Kdy přijede?“ – Zítra o půl osmý. –  

„A proč mu teda jdeš naproti už dneska?“ 

-Když já zejtra nemám čas.-  

 

„My měli včera doma úžasnou psinu!“ 

-A my měli zase vepřové na houbách.- 

 

▪ ▫ ▪ 
 

-Jezdíš dobře na kole?- 

„Jako blesk.“ 

-Tak rychle?- 

„Ne, tak klikatě.“ 

 
 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 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 4. května 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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