
 Natanael            Červenec, srpen 2017 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ročník VI.               Červenec, srpen 2017           Číslo 54 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 

Prázdninová zastavení 

Potkáte-li na svém putování Boží 

muka, zastavte se na chvíli a vzpomeňte 

na Kristovu oběť, i na ty, kdo toto místo 

označili: 

Klaníme se Ti, Ježíši Kriste,  

a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi 

vykoupil svět. Sláva Otci… 

Kapličky u cest, kříže na mezích, 

obrázky světců a Matky Boží na 

stromech – to všechno lidé stavěli na 

místech, kolem kterých vedly jejich časté 

kroky. Jsou to viditelné připomínky – 

„Bůh je tu se mnou. Právě teď a právě 

tady!“, „Vede mne, doprovází, chrání, 

pozvedá, miluje!“ 

 

 

Bože, chci mít svůj život ve svých rukou, 

ale selhávám, klopýtám, padám.  

Sniž mou pýchu a dej mi dojít k Tobě, 

abych Tě rád zval do svých představ  

a plánů, do každodenní rutiny, ke své 

práci, která živí mne i mou rodinu.  

A také mne prosím uč, jak mám milovat 

– sebe a druhé lidi, nejvíce pak 

ženu/muže, se kterou/ým jsem svátostně 

spojený/a v manželství.  

Ať ji/jemu dávám to nejlepší, co ve mně 

je, abychom společně byli jedno – 

jednotní ve Tvé lásce, 

 jak jsi to vždycky chtěl. 

Dej, ať jdu po správné cestě za Tebou. 

Amen. 

 

Připravil JF 
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 Ze života svatých 

Svatý Jan Křtitel 

Jan Křtitel žil v 1. století. Jeho otcem byl 

kněz Zachariáš a matkou Alžběta, rovněž z rodu 

kněžské rodiny. V předpovědi, které Zachariáš 

neuvěřil, měl být Jan předchůdcem Mesiáše. 

V dospělosti hlásal křest na odpuštění hříchů a 

žil na poušti. Nosil šaty z velbloudí srsti, kolem 

pasu kožený pás, živil se kobylkami a medem 

divokých včel. Na otázku „kdo jsi?“ odpověděl, 

že je „hlas volající na poušti“. S Ježíšem se Jan 

potkává u řeky Jordán, když se Ježíš chce dát od 

Jana pokřtít.  

Jan se ocitl ve vězení, když přišel 

k Herodu Antipovia vytýkal mu, že v Římě 

odloudil svému nevlastnímu bratru Filipovi 

manželku a dceru. Brzy je odsouzen k smrti na 

přání Salome, i když tomu nebyl Herodes 

nakloněn. Janu Křtiteli byla setnuta hlava. Tělo 

pohřbili jeho učedníci v Sebaste, dnešním 

Sivasu. 

Všimli jste si mostu přes Tichou Orlici 

v Jablonném nad orlicí? Připomíná svou 

stavbou Karlův most v Praze. V 19. století byla 

vystavěna silnice, nynější E11. Po dokončení 

stavby mostu, který je součástí silnice, byly na 

mostu umístěny dvě sochy – socha sv. Floriana 

a socha sv. Jana Křtitele. Otevření mostu se 

uskutečnilo 25. března 1843 s okázalou slávou. 

Silnice, most i sochy byly posvěceny.  

Svatý Jan Křtitel je patronem Malty. 

Jeho atributy jsou beránek, kříž nebo nápis Ecce 

Agnus Dei. Svátek Narození sv. Jana Křtitele 

připadá na 24. června. 

Připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

 

 

 

Přejeme vám, čtenářům Natanaela, mnoho krásných letních chvil a Boží 

ochranu na cestách.  

Budete-li mít zážitky, o které se rádi podělíte s ostatními čtenáři, neváhejte  

a pošlete příspěvek na adresu redakce  natanael.redakce@gmail.com  nebo vložte  

do krabičky v kostele. 

Redakce 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
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Z farnosti

Z Hnízdečka 

 
 

 

Když sluníčko pěkně hřeje, tak se setkáváme na zahradě u zvířátek nebo na farním dvorku. 

Vyzkoušíme skluzavku, skočíme do písku a postavíme hrady či město a samozřejmě nesmí chybět 

bábovičky. Láká nás taky kolotoč, ale trampolína je top! Tak to všechno vyzkoušíme, sníme svačinky  

a ani potom se nenudíme.  

Jednou jsme si poskládali zmrzlinu z papíru a jindy jsme si vzali barvu a štětce a malovali (nejen) 

na kamínky! Tím se hezky zabavily i naše maminky! 
Přejeme vám z Hnízdečka barevné léto plné zážitků a zábavy. Rodičům trpělivost a dětem 

krásné nezapomenutelné prázdniny. A v září se na vás, děťátka – ptáčátka, těšíme!  

 

Připravila ZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ▫ ▪  

Prosba na farníky 

 

V sobotu 19. srpna po mši svaté bude probíhat úklid před 

poutí sv. Bartoloměje. S sebou úklidové náčiní (smetáky, kbelík, 

hadry, případně rukavice, atp.).  

Přijďte také pomoci – „každá ruka dobrá“. 

 

 

Sluníčko se probudilo, na oblohu vyskočilo,  

umylo se v ranní rose, zamrkalo, protáhlo se. 
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Život v pekle 

„Hitlera jsem viděla, Stalina jsem zažila!“ 

Jablonné nad Orlicí navštívila paní Věra Sosnarová. 

Přes dvě a půl hodiny nám souvisle vypravovala o svém životě 

– od dětství a rané mládí na konci druhé světové války, přes 

neoprávněné zatčení důstojníky NKVD1) 

násilné odvlečení spolu s dalšími utečenci z 

Ruska do sovětského koncentračního tábora – 

gulagu2) na Sibiři, kde strávila osm let v týrání, 

ponižování, znásilňování, hladu a nemocech. 

Dalších téměř dvanáct let, kdy ji a její mladší 

setru využíval komunistický režim jako 

otrockou pracovní sílu, dřela v kolchozu3), ve 

zlatých dolech, při stavbě vodní přehrady, 

v továrnách a slévárnách, dokonce na pojízdné 

zpracovatelské konzervárně na rybí produkty.  

„Sibiř je nádherná a bohatá země, ale také je nasáklá lidskou krví a slzami. Kde tisíce lidí bylo 

pohřbeno, postřílený, potrávený. To je Sibiř, to krvoprolití, to co dělal Stalin, to nikdy člověk 

nezapomene. Odpustit mohu, ale zapomenout –v životě nezapomenu.“ 
 

Až po dlouhém čtyřletém čekání a obavách se obě mohly vrátit do Československa. A to jen 

proto, aby se dozvěděly, že musejí v JZD odpracovat deset let jako levná pracovní síla – zhruba za 

desetinový plat oproti ostatním družstevníkům. 

Paní Věra nás svým osobním svědectvím strhla do 

úžasu nad její statečností, odvahou a nesmírnou touhou přežít 

a vrátit se do rodného Československa. K přežití ji pomáhala 

hluboká víra v Boží záchranu, vynalézavost, vytrvalost v naději 

a podpora a pomoc lidí, více či méně postižených 

komunistickým terorem, jako byla i ona se svou setrou Naďou. 

Tato silná žena nám svým příběhem ukázala, jak je třeba si 

vážit každé vteřiny života, naší krásné bohaté země, živobytí, 

možnosti získávat vzdělání, schopnosti pracovat, vzájemné 

pomoci, účasti, vědomí Boží lásky k nám. 

 „Proč o tom teď mluvím? Protože se pořád mluví jen o 

Hitlerovi a o koncentrácích. A o Rusku a Stalinovi nic – to je klid 

a mír. Ale na Sibiři zahynuly statisíce lidí, zacházelo se s nimi 

hůř, než s dobytkem, byli utýraný a upracovaný až k smrti a to 

roky a roky. Hitler nahnal lidi do plynu a byl s nimi hned konec. 

My jsme umírali každý den kousek. Nikdo si nedokáže 

přestavit, co jsme vytrpěli my v sovětských lágrech!“ 

Její prožitky jsou částí paměti našeho národa. Nikdy 
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nesmíme zapomenout, čeho je člověk, který se oddá působení Zla, schopen. Neváhejme tlumočit tento 

příběh dalším lidem v našem okolí, členům našich rodin, přátelům a sousedům.  

Zdroje k čerpání najdete na internetu. Postačí, když si do vyhledávače Google napíšete heslo:“ 

Youtube“ a pak Věra Sosnarová. Vyhledávač vám nabídne spoustu záznamů besed s paní věrou, které 

měla na různých místech u nás.  

Připravil JF

Vysvětlivky: 

1) NKVD, zkráceno z ruských slov Narodnyj komissariat vnutrennich děl, Народный комиссариат внутренних 

дел, (česky: Lidový komisariát vnitřních záležitostí) 

2) GULAG, zkráceno z ruských slov - Glavnoje upravlenije lagerej, ГУЛаг, Главное управление исправительно-

трудовых лагерей, (česky: Hlavní správa nápravně-pracovních táborů) 

3) Kolchoz, zkráceno z ruských slov - kollektivnoje chozjajstvo, коллекти́вное хозя́йство  - колхо́з, (česky: kolektivní 

hospodářství) - byla v SSSR Sovětský svaz socialistickcý republik) forma kolektivního zemědělství, obdobná jako JZD v ČSSR. 

Druhou formou pak byly státní tzv. sovchozy. 

 

▪ ▫ ▪ 

Slavnost Těla a krve Páně 

Čtvrtek 15. června byl dnem slavnosti Těla a 

krve Páně neboli Božího těla. V Jablonném se 

uskutečnil průvod s Nejsvětější svátostí ke třem 

oltářům.  

Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli 

na přípravách či přispěli k oslavě tohoto svátku svojí 

přítomností. 

 

KŘ 

▪ ▫ ▪ 

Farní pouť na Horu Matky Boží v Králíkách 

V sobotu 20. května jsme 

putovali na Horu Matky Boží 

v Králíkách.  

Věříme, že jsme si vyprosili na 

přímluvu Panny Marie mnoho 

požehnání nejen pro naše osobní 

životy, ale i pro farnost a naše město, 

jak v promluvě podotkl Mons. Josef 

Kajnek, který poutní mši svatou celebroval. 

 KŘ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ru-Gulag.ogg
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Tvorba dětí z farnosti 

Ilustrace k tématu Ježíšovo dětství nakreslili děti z náboženství z 1. a 2. Třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: -  

Název:“ Ježíš pomáhá Marii a Josefu tím, že 
když pastýřům hvězda ukázala směr, tak jim 
obětují ovce a všechno, co můžou potřebovat.“ 

Autor: Zuzka 

Název: “Ježíš jde pro vodu a pomáhá Marii, 
aby mohla vařit.“

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vojta K. 

Název: „Ježíš pomáhá Josefovi odnést dřevo.  
A to dřevo šli nakoupit.“ 

Autor: Filip 

Název: „Pán Ježíš pomáhá nosit vodu mamince, 
aby mohli pít.“ 
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Autor: - 

Název: „Ježíš pomáhá Josefovi vyřezat 

sochu a Maria jim nese pití.“ 

 

 

 

Autorka: Kristýnka 

Název: „Ježíš, Maria a Josef putují do chrámu  

v Jeruzalémě.“ 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Místo pro báseň

Nejen pro ty chvíle 

Markéta Procházková 
 

Ne jen pro ty chvíle, 

kdy dýcháš vůni lesa 

a v kruhu kamarádů 

neznáš sobectví, 

ne jen pro ty chvíle 

buď správnej chlap. 

 

Vždyť na tvý dobrý slovo 

a podanou ruku 

čekaj lidi 

každej všední den 

pomáhat i těm 

kdo myslí jinak. 

Buď kamaráde připraven. 

 

Připravil JF 
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Příspěvky farníků 

Příběh k zamyšlení 

Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Ústa k bližnímu, láska k člověku, 

sebeobětování, vzájemná sebeúcta a mnoho dalších vlastností pro vzájemné spolužití. 

 

Přijel jsem na zadanou adresu a 

zatroubil. Po několika minutách čekání jsem 

zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda 

toho dne, a tak jsem si říkal, že bych mohl 

odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel 

ke dveřím a zaklepal. „Chviličku“, ozval se za 

dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak 

tam něco táhne po zemi. Po dlouhém čekání se 

dveře otevřely. Sála přede mnou malá, přibližně 

devadesátiletá žena. Byla oblečena v 

hedvábných šatech a klobouček se síťkou, jako 

v nějakém filmu ze čtyřicátých let. Vedle ní stál 

na zemi malý kufřík. Byt vypadal jako by v něm 

nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek 

byl zakrytý prostěradly. Na stěnách nebyly 

hodiny, na poličkách nebyly hrnečky, ani nějaké 

ozdůbky. V rohu stála kartonová krabice plný 

fotografií a skleněného nádobí. 

„Pomohl byste mi odnést tu tašku do 

auta?“, požádala mě žena. Odnesl jsem 

zavazadlo do auta a vrátil jsem se, abych staré 

paní pomohl. Chytla se mně za ruku a pomalu 

jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za 

laskavost. „To přece nic není“, řekl jsem jí, 

„snažím se jen chovat ke svým pasažérům tak, 

jak bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce. 

„To jsi opravdu hodný chlapec“, řekla mi. Když 

jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a 

zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. 

„To ale není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji. 

„Ach ano, já vím“, řekla. „Já nespěchám. Jsem 

na cestě do hospice“. Podíval jsem se do 

zpětného zrcátka. Její oči se leskly. „Už nemám 

žádnou rodinu“, pokračovala tichým hlasem. 

„Lékař říká, že mi nezůstává moc času“. Pomalu 

jsem natáhl ruku a vypnul taxametr. „Jakou 

cestou byste chtěla jet?“, zeptal jsem se. 

Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. 

Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala 

jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde 

s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke 

skladu nábytku, v němž byl kdysi taneční sál, 

kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě 

požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou 

nebo uličkou. Seděla schoulená v koutu, beze 

slova. Najednou řekla: „Jsem již unavená, asi 

pojedeme“. 

Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi 

dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké 

sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. 

Jakmile jsem zastavil, přišli k autu dva 

ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. 

Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr, a zanesl její 

malé zavazadlo do dveří. Žena už sedělas 

kolečkovém křesle. „Kolik vám dlužím“, ptala se 

a vytáhla kabelku. „Nic“, řekl jsem. „Vždyť si 

musíte vydělávat na živobytí“, namítla. „Mám i 

jiné pasažéry, odpověděl jsem. Téměř bez 

přemýšlení jsem se sklonil a objal ji. Ona mě 

také pevně objala. „Daroval jsi staré ženě 

trochu štěstí“, řekla. „Děkuji ti.“ Stiskl jsem jí 

ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a 

byl to zvuk uzavírající další knihu života.  

Na zpáteční cestě jsem nebral žádné 

pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený 

do myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým 

mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého 

naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by 

nechtěl tak dlouho čekat? Co kdybych jí odmítl 
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splnit její prosbu nebo co kdybych byl jen 

párkrát zatroubil a prostě odjel?  

Nakonec bych chtěl říct, že nic 

důležitějšího jsem ještě v životě neudělal. Jsme 

zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích 

kolem velikých okamžiků, ale ty veliké okamžiky 

nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou 

krásně zahalené tím, co někteří mohou 

považovat za maličkost. 

Připravila MŠ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Zajímavosti 

Odpočívat? Proč? Jak? 

PROČ SE NĚKTEŘÍ LIDÉ VOLNÉMU ČASU 

VYHÝBAJÍ? 

Důvody pro to mohou být různé: někteří 

lidé si myslí, že volný čas je něco špatného, až 

hříšného, a že bychom celý čas života měli 

věnovat druhým nebo nějaké činnosti. Jiní 

nepřestávají s prací proto, aby si nepřipadali 

neužiteční, bezcenní. Často tak utíkají před 

svými problémy, pocity a životními otázkami. 

KE ZDRAVÉMU ODPOČINKU PATŘÍ AKTIVITA  

I PASIVITA 

Zdravý odpočinek je složen ze dvou 

složek - aktivní i pasivní. Mnozí lidé jsou ale i při 

odpočinku jednostranní. Výkonově zaměření 

lidé mají tendenci k aktivnímu odpočinku  

a nezbaví se sklonu dávat si cíle: na dovolené 

mají naplánováno, co všechno musí navštívit, 

dokázat a vidět; při sportu se nehýbou pro 

radost, ale pro splnění lepších a lepších limitů; 

odpoledne strávené lenošením je pro ně 

nepřijatelnou ztrátou času.  

Opakem jsou pasivní lidé, kteří by 

nejraději celý svůj život prospali a proleželi. 

Rádi konzumují zábavu, kterou jim nachystali 

jiní a neradi vyvíjejí jakoukoliv aktivitu.  

Důležité je umět obojí propojit - někdy 

se oddat nicnedělání a zároveň umět volný čas 

využít k vytváření něčeho nového. 

 

K ČEMU ODPOČINEK POTŘEBUJEME 

Život člověka je naplněn převážně prací. 

Únava, která je naším věrným životním 

průvodcem, může být významným ukazatelem 

naší přetíženosti. Někdy potřebujeme změnu, 

vzrušující a záživnou činnost, ale jindy zklidnění 

a třeba jen soustředění na vlastní dech. Volný 

čas a odpočinek je důležitým prostorem pro to, 

abychom nabyli rovnováhy. 

DĚLAT, CO "CHCEME" 

Většinu času děláme to, co "musíme". 

Při odpočinku ale můžeme dělat to, co 

"chceme". Náš život je plný povinností. Ve 

volném čase si ale můžeme dovolit dělat to, co 

skutečně chceme, dopřát si pocit svobody a 

volby. Tím se nám otevírá i cesta k poznání sebe 

sama, toho, po čem v životě toužíme. 

OSVĚDČENÉ DOPORUČENÍ 

Osvědčené doporučení praví, aby 

manuálně pracující lidé odpočívali při duševní 

činnosti a duševně pracující relaxovali při 

manuálních pracích. Výsledky odpočinku 

poznáme "po ovoci": pokud opravdu 

odpočíváme, pak se cítíme svěží a plni sil do 

dalších dnů. 

 
Zpracováno podle článku Petry Feglerové  

z časopisu "Rodinný život" 
Připravila KŘ

http://www.ado.cz/c_rod.htm#casop
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Minikurz latiny – pokračování 

V minulém čísle jsme vám nabídli texty polední modlitby 

velikonoční modlitby „Raduj se Královno nebeská“ – „Regina coeli 

laetare“.  

Během léta mnozí z vás zavítají za hranice k našim sousedům a 

není neobvyklé, že zvláště ve velkých městech budou mít možnost 

slavit liturgii v latinském jazyce. A abyste se jí mohli alespoň částečně 

aktivně účastnit, můžete využít další díl našeho malého kurzu. 

Tentokráte se můžete naučit latinské podobě žehnání ve jménu 

trojjediného Boha, modlitbě, kterou naučil Ježíš své učedníky, vzývání 

Nejsvětější Trojice a některé z odpovědí při bohoslužbě slova. 

Znamení kříže      Signum crucis 

Ve jménu Otce     In nomine Patris 

i Syna       et Filii 

i Ducha svatého. Amen.    et Spiritus Sancti. Amen. 

 

Otče náš      Pater noster 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,   Pater noster, qui es in caelis:  

posvěť se jméno tvé.     sanctificetur nomen tuum; 

Přijď království tvé.     adveniat regnum tuum; 

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.                        fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.   Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

A odpusť nám naše viny,    et dimitte nobis debita nostra, 

jako i my odpouštíme našim viníkům.  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

A neuveď nás v pokušení,    et ne nos inducas in tentationem; 

ale zbav nás od zlého.     sed libera nos a malo. 

Amen.       Amen. 

 

Sláva Otci      Gloria Patri 

Sláva Otci i Synu     Gloria Patrie et Filio 

i Duchu svatému     et Spiritui Sancto 

jako byla na počátku,     Sicut erat in pricipio, 

nyní i vždycky       et nunc et semper 

a na věky věků. Amen.    et in saecula saculorum. Amen. 
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Navíc při bohoslužbě slova můžeme odpovídat následujícím způsobem: 

 

- po čtení: 

P: Slyšeli jsme slovo Boží    Verbum Domini. 

L: Bohu díky.      Deo gratias. 

- před evangeliem: 

P: Pán s vámi      Dominus vobiscum 

L: I s tebou      Et cum spiritu tuo. 

P: Evangelium podle „N“    Lectio sancti Evangelii secundum „N“ 

L: Sláva tobě Pane     Gloria tibi, Domine. 

- po evangeliu: 

P: Slyšeli jsme slovo Boží    Verbum Domini. 

L: Chvála tobě Kriste     Laus tibi Christe. 

Vysvětlivky: „P“ – Pater-kněz, „L“-popuLus-lid 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Modlitby na prázdniny 

Modlitba dětí za rodiče 

 

Pane, Ježíši Kriste!  

Tys byl také dítětem, jako jsem já.  

Měl jsi rád své rodiče a svou lásku jsi jim projevoval ochotou, 

poslušností a pomocí, když bylo zapotřebí něco udělat.  

Tak často rozesmutním maminku a tatínka tím, že nedělám všechno 

tak, jak bych měl. Dej, ať jsem lepší a hodnější.   

Prosím za své rodiče, aby měli se mnou trpělivost.  

Dej mi prosím, také ať dokážu častěji vzpomenout na Tebe, abych snadněji dokázal být rodičům i Tobě 

radostí.  

Chci se snažit žít správně a být každý den o kousek lepší, abych se jednou dostal do Tvého království 

v nebi. 

Mám Tě rád, Pane Ježíši, který žiješ a vládneš po všechny věky.   

Amen. 

 

 

 



 Natanael            Červenec, srpen 2017 

12 

 

Modlitba rodičů za děti 
 

Pane, Ježíši Kriste! 

Ty ses kvůli nám stal člověkem. 

Tvé narození bylo pravdivým zjevením Boží lásky pro tento svět. Už 

v dětství byl Tvůj život ohrožen a poznal jsi pronásledování 

i vyhnanství.  

Svěřil jsi nám děti, které jsou projevem Tvé štědrosti.  

Také na naše potomky čeká v tomto světě mnoho nebezpečí.  

Stůj při nás v našem rodičovském poslání. Kéž obstojíme, jako obstála 

Tvá matka, Panna Maria a Tvůj zástupný otec na zemi - svatý Josef.   

Ať svým dětem dáváme dobrý příklad ve víře a pracovitosti, 

v radostech i bolestech.  

Dej, ať máme pro své děti dostatek času, abychom je vychovávali podle Tvých představ. 

Ty, Kriste, který žiješ a vládneš po všechny věky!  

Amen. 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Pozvánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 3. července 2017  
se na farní zahradě uskuteční tradiční 

„Výstava domácích mazlíčků a jiných zvířat“ 

                                         
 Není nutné se hlásit předem. 

 Doma si předem připravte na čtvrtku formátu max. A2 (či 2x A3 či 4x A4) informace o vystavovaném 

zvířátku, nástěnku dostanete na faře. 

 Můžete také vyrobit pro návštěvníky dárky, suvenýry, propagační materiály, ochutnávku, atp. 

 od 13 hod si přijďte na faru připravit svá stanoviště a nástěnky, materiál bude k dispozici 

 U každého stanoviště musí být neustále dozor, který podá návštěvníkům informace! Zajistěte si tedy 

prosím případně zástup. 

 Během výstavy proběhne anketa a následně bude vyhodnocen nejlepší vystavovatel, nástěnka a zvíře. 

Vlastní výstava proběhne mezi 15:00 - 16:00 hod. 

Vyhlášení výsledků kolem 16:30 hod  
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Srdečně zveme všechny děti na 

letní křesťanský tábor. (Letohrad - 

Kunčice, chata Urbanka) 

 

1. turnus: Záchrana Lesního království 

16. - 22. 7., věk: 5 - 7 let 

cena: 1150 Kč 

Naléhavá zpráva pro svět lidí: 

Družina skřítků a víl z Lesního království 

volá o pomoc! Hledáme odvážné 

pomocníky, kteří se spolu s námi pokusí 

zlomit temnou kletbu čaroděje 

Černovouse, kterou uvalil na naše Lesní 

království.  Prosíme děti, aby přispěchaly 

zachránit lesní říši.  

Vaši skřítkové a víly 

 

2. turnus: Plavba do neznáma 

29. 7. - 5. 8., věk: 7 - 10 let 

cena: 1300 Kč 

Anglie volá všechny odvážné chlapce 

 a dívky do služeb královského námořnictva. 

Na daleké plavbě Tě čeká objevování  

a mapování nových území, plavba  

v nebezpečných vodách Karibského moře  

a hledání ztracených pokladů. Prožij ve 

službách Jeho Veličenstva nezapomenutelná 

dobrodružství na vlnách oceánů.  

 

 Tábory se odehrávají v rodinné 

atmosféře - kapacita je vždy 20 dětí.) 

 

Přihlášky: www.mala-antiochia.cz/tabory/ 

Kontakt: m.p.a.l.k.o.v.a@seznam.cz 

http://www.mala-antiochia.cz/tabory/
mailto:m.p.a.l.k.o.v.a@seznam.cz
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V pátek 30. června v 18:30 hod bude v Jablonném n. Orl. mše sv. na 

poděkování za uplynutý školní rok. Tato bohoslužba je nejen pro děti.  

 

 

Modlitby otců 

I během léta se budeme setkávat k Modlitbám otců v kostele 

apoštola Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. V červencovém 

druhém týdnu se sejdeme ve čtvrtek 13. a, dá-li Pán, pak 

v následujícím měsíci to bude ve čtvrtek 3. srpna – po oba krát 

v 18:30. 

Zvu každého, koho se to týká, k setkání lidských otců 

s Otcem Bohem. Každý může přijít. Vážíme si skutečnosti, že nás 

Bůh vyzývá k následování, podobně jako vyzval patrona Irska – 

svatého Patrika - když ho poslal, aby rudohlavým pohanům 

zprostředkoval vzácný dar víry v Boží lásku. 

 

Záštita svatého Patrika 

Ať mne v tento den provází Boží síla,  
ať mne ochraňuje Jeho moc.  

 

Ať mne vede Boží moudrost, 

sleduje mne Boží oko, 

naslouchá mi Boží ucho, 

Boží Slovo dává lahodnost mé řeči, 

ochraňuje mna Boží ruka, 

ať následuji Boží cestu. 

 

Kriste, buď se mnou, Kriste, buď přede mnou, 

Kriste, buď za mnou, Kriste, buď ve mně, 

Kriste, buď pode mnou, Kriste, buď nade mnou, 

Kristus po mé pravici, Kristus po mé levici, 

Kristus na mých cestách, 

Kristus v srdci každého člověka, který na mne myslí, 

Kristus v ústech každého člověka, který se mnou mluví, 

Kristus v každém oku, které na mne hledí, 

Kristus v každém uchu, které mne slyší. 

Amen.    

Jožka Fišer 
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▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Humor 

Farní hospodyně vaří výborně, ale vždycky něco zbude. „To by byl hřích, 

něco tak dobrého vyhodit, „řekne si a pokaždé zbytky sní. A tak je kulatější a 

kulatější. Jednoho dne se však vzchopí a energicky požaduje“ „Takhle už to dál 

nejde, pane faráři. Buď musí přijít do chlívku prase, nebo do domu kaplan!“ 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Teta Dagmara není právě hezká. Když jednou stojí se svou neteří Klárkou 

před zrcadlem, ptá se malá“  

„Teto, stvořil mě Pán Bůh?“ 

„Samozřejmě, Klárko.“ 

„A tebe?“ 

„Ano, mne také!“ 

Klárka srovnává kriticky oba obličeje v zrcadle a řekne: „To ale tedy dnes pracuje Pán Bůh 

mnohem líp.“ 

 

 

Milé děti, žáci a studenti!  

Jste zváni na žehnání školních tašek, aktovek a batohů. Žehnání proběhne 

v neděli 3. září na mši svaté jak v Jablonném n. Orl., tak v Jamném n. Orl. 

 

Farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 9. září 2017 

Program: 

 Dopoledne mše sv. 

 Oběd 

 Odpoledne mariánské večeřadlo, nebo za příznivého 
počasí křížová cesta 

 Zájemci o tuto pouť se mohou přihlásit do neděle  
9. července zápisem na papír vzadu v kostele na stolku 

 
Bližší informace podá Marta Fajtová 
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Aby se seznámil se všemi 

pamětihodnostmi, vstoupí radikální 

pochybovač se svým přítelem do kostela – a při 

vstupu poklekne. „Myslel jsem, že nevěříš 

v Boha?“ řekne přítel. „Samozřejmě, že ne,“ 

řekne pochybovač. „Ale vím já, jestli mám 

vlastně pravdu?“ 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Co to tady máš za díry ve stropě? 

Ale, to je od střelných modliteb. 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Žáci přicházejí ke zpovědi. Přijde první a zašeptá knězi: "Zhřešil jsem, otče, hodil jsem žabku do 

rybníka." "Ale to není žádný hřích, synu, jdi v pokoji," konejší ho kněz.  

Přijde druhý a říká: "Musím se vyznat, že jsem hodil žabku do rybníka." "Buď dobré mysli, dítě“, 

odpoví zpovědník, „to není hřích.“  

Přijde třetí chlapec a farář se ho už předem ptá: "Také jsi hodil žabku do rybníka?“ "Ne, otče.  

Já jsem Jiří Žabka." 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 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 30. srpna 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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