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Ročník VII.         Září 2017            Číslo 55 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 

Cena vzdělání 

Po třech dnech našli rodiče Ježíše v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je  

a dává jim otázky. (Lk 2, 46) 

 Není to tak dávno, kdy bylo vzdělání 

drahocennou možností, jak zlepšit svůj život po 

materiální stránce. Říkávalo se: „Dali ho na 

študie, aby z něho byl pán!“ A tak to i bylo. 

Studia otevírala cestu k získání lépe placeného 

zaměstnání a tím i k zařazení se do vyšší 

společenské třídy. A to něco stálo. Leckterý 

sedlák, řemeslník, či obchodník tvrdě pracoval, 

aby mohl umožnit některému ze svých dětí 

studovat.  

Dnes máme většinu možností  

ke vzdělávání téměř zadarmo, dotuje ho stát. 

Stalo se, že mnozí žáci a studenti se učit 

nechtějí, protože to pro ně znamená námahu, 

která je odvádí od zábavy. Pro možnost 

studovat si nemusejí nic odepírat, proto ho 

nepovažují za důležité a pro život cenné. 

Moudří rodiče své ratolesti ve studiu 

podporují, sledují, co nového se učí, pomáhají 

jim a nedělají vědu z nějakého neúspěchu. 

Blaze rodičům, jejichž dítě za nimi chodí 

s otázkami a touží po odpovědích! 

Ani to ale není zadarmo! Drazí rodičové 

a prarodičové – modlete se za své děti a vnuky,  

 

 

 

aby toužili po vědění, neodmítejte jim odpověď, 

když se vás ptají, a neváhejte mluvit s nimi  

o všem, co je záležitostí Boží, aby i ony rády 

pobývaly tam, kde jde o věc Nebeského Otce. 

Připravil JF 
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 Ze života svatých 

Modlitba sv. Františka z Assisi  
Sv. František z Assisi má svátek 4. října 

Pane, 

udělej ze mne nástroj svého pokoje, 

abych přinášel lásku, kde je nenávist, 

odpuštění, kde je urážka, 

jednotu, kde je nesvornost, 

víru, kde je pochybnost, 

pravdu, kde je blud, 

naději, kde je zoufalství, 

radost, kde je smutek, 

světlo, kde vládne tma. 

Pomoz mi, 

abych nehledal útěchu, ale spíše těšil, 

abych nehledal porozumění, 

ale více naslouchal druhým, 

abych netoužil po lásce, ale miloval. 

Vždyť kdo dává, ten dostane, 

kdo odpouští, tomu bude odpuštěno, 

kdo umírá, vstane k věčnému životu. 

Amen. 

 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Příspěvky farníků 

Zážitky účastníků Celostátního setkání mládeže v Olomouci 

 
Na akci tohoto typu jsem byla úplně 

poprvé a byl to pro mě opravdu silný zážitek.  
Nejvíce jsem vnímala atmosféru Olomouce i lidí 
z celé republiky. Nejlepší bylo, že nás všechny 
spojovala naše víra. Bylo to nádherné a zároveň 
povzbuzující. Nelépe jsem se cítila na Korunní 
pevnůstce - to je takový veliký prostor kolem 
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dokola obehnaný zdí a plotem, kde je podium. 
Odehrávaly se zde mše, ranní i večerní 
program. Cítila jsem se zde jako v ráji (když 
zrovna nebylo nesnesitelné vedro), protože 
jsem se sedmi tisíci mladými lidmi mohla 
prožívat svoji víru. - Písničkami od věřících lidí  
a kapel, scénkami, svědectvími biskupů, ale  
i jednoho hokejisty, což bylo hodně silný a pak 

modlitbami. Všude na mě (a myslím, že i na 
ostatní) dýchala Boží Otcovská láska. 

Bylo to všechno úplně suprové i díky 
Hance Strnadové, která nám dělala dozor  
a Kačce Drnovské a Miri Fišerové, že mě pozvaly 
a byly tam se mnou. 

Budu na to vzpomínat po celý život. 

Káťa Najmanová 
 

▪ ▫ ▪ 

 

Víte, co bylo úžasného na celostátním setkání 

mladých v Olomouci? Třeba to, že všechny lidi, kteří tam 

byli, spojuje víra v jednoho Boha, atmosféra, která byla 

stejná pro všechny a byla úplně bombastická!:-) Mně se 

moc líbila hudba. Obě kapely, které tam účinkovaly, hrály 

moc pěkně a právě ony doplňovaly onu radostnou 

atmosféru. Jeden den při večerním programu nám dvě 

písničky zazpíval písničkář Pavel Helan – ty se všem líbily! 

Dokonce nás pozval na koncert, který byl následující 

den, a nám bylo v tu chvíli jasný, že na něj půjdeme. Spolu s ním zpívala a hrála svoje písničky Sima 

Martausová – písničkářka ze Slovenska. Moc hezky zpívala o Bohu, ale i o jiných nám blízkých věcech. 

Tyto dva úžasné zpěváky doplnila kapela Prague Cello Quartet – jednu skladbu hráli všichni čtyři 

najednou na jedno violoncello!  

Další součástí programu byly mše svaté s našimi biskupy, společné modlitby, adorace, svědectví, 

výtvarné dílny, sportování atd. Každý si mohl 

vybrat. 

Na setkání jsem si přála jet a díky podpoře 

od mojí babičky se to i podařilo! Moc díky! 

No, prostě se mi setkání MOC líbilo  

a určitě bych ráda jela i na další! 

Chci také poděkovat Hance Strnadové,  

že se za mě jako dospělá zaručila a dělala nám 

třem holkám – Kačce Drnovské a Kátě Najmanové 

strážného anděla. Bez Hančiny pomoci bychom do 

Olomouce jet nemohly. Díky! 

Miriam Fišerová 

Fotografie použity z oficiálních webových stránek  

Pavla Helana a Simy Martausové 

 

 ▪ ▫ ▪  
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Když jsme ve středu přijeli, šli jsme se 

nejprve ubytovat a poté na mši svatou. 

V kostele nebylo k hnutí. :) 

Ve čtvrtek byl dopoledne společný 

program na Korunní pevnůstce a mše svatá. 

Všichni se odebrali na oběd, takže tam byly 

fronty. :) Odpoledne jsme šli na přednášku 

režiséra a herce Jiřího Stracha, bylo to super. 

Večeře byla dobrá. A zase společný program.  

V pátek byly dopoledne přednášky  

a odpoledne pouť na Sv. Kopeček. Šli jsme asi 

10 km a na konci byly 3 cesty. My jsme šli cestu 

poznání samy sebe – byla hezká. Na Kopečku 

byla mše svatá. Na konci jsme dostali  

od Dominika Duky Bibli – děkujeme. Zpět jsme 

šli taky pěšky.  

Kačka D.  

▪ ▫ ▪  

 

Jak zmínila Kačka, do Olomouce nás  

na Celostátní setkání mládeže přijelo tolik,  

že už na mši před oficiálním zahájením byl 

kostel Panny Marie Sněžné plný mladých lidí. 

Dokonce se zaplnilo i prostranství před 

kostelem. Jistě sen mnoha kněží zažít tento 

pohled. :)  

Velké společenství, modlitby, radostné 

setkávání, inspirativní přednášky, povzbuzující 

svědectví, skvělé koncerty – v Olomouci jsme 

zažili spoustu krásných chvil.  

Hanka S.  

▪ ▫ ▪  

Měla jsem možnost zúčastnit se setkání 

mládeže trochu netradičně a strávit v Olomouci 

o týden více. Byla jsem totiž spolu s dalšími 

sedmi stovkami mladými součástí přípravného 

týmu, a to konkrétně ubytovatelů.  

Jako ubytovatelé jsme během 

přípravného týdne, který předcházel celému 

setkání, chystali školy a koleje na příjezd 

účastníků a během setkání tam na recepcích 

hlídali. Neměli jsme tedy možnost účastnit se 

veškerého programu, ale za sebe musím říct, 

že i tak jsem si setkání velmi užila.  

Naše ubytovací skupinka tvořila opravdu 

skvělou partu a tak jsme měli možnost to celé 

prožít společně zase trochu jinak jako službu 

druhým. Bylo super vidět, jak takové setkání 

vypadá z druhé strany, kolik práce a lidí se za 

veškerou organizací skrývá.  

Proto všem mladým určitě doporučuji 

zúčastnit se nějakého takového setkání i jako 

dobrovolník, kromě probdělých nocí vás čekají 

výhody oproti běžným účastníkům, například  

v podobě teplých obědů i večeří a spaní na 

postelích pro každého! :) 

Kristy S.  
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Zamyšlení k začátku školního roku 

V jedné už dávno vydané knize s názvem „Jak studovat“ jsem našel následující zamyšlení, které  

i dnes může dobře posloužit i dnes. Nejenom studentů a žákům, ale i těm ostatním – bez rozdílu 

povolání, stavu či věku.  

Nespletu se, když budu tvrdit, že následující slova mají kořeny v životě člověka podle Božího 

zákona lásky, Lásky, která nejenom miluje Boha, člověka a Boží stvoření, ale Láska, která toho, kdo 

miluje, vede skrze dřinu a problémy k pravé radosti a poctivosti. Poslyšte: 
 

Co dnes potřebuje svět? 
 

 Lidi, které nelze koupit, jejichž slovo je závazkem a pro něž charakter 

znamená více, než bohatství. 

 Lidi, kteří mají zásady a vůli, kteří dělají více, než je jim přikazováno. 

 Lidi, jež nesmlouvají se špatným, jsou počestní ve věcech malých  

i velkých. 

 Lidi, kteří neříkají: „Děláme to tak, protože to dělají všichni.“ 

 Lidi, kteří počítají 100 cm na metry a 100l na hektolitry. 

 Lidi, kteří nabyli dokonalé sebevlády. 

 Ty, kteří jsou větší svého povolání a mají povahu králů. 

 

Upravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Rozpis výuky náboženství na šk. rok 2017/18 

Na Základní škole V Jablonném n. Orl.: 

 1. ročník - pondělí 12:00 - 12:45 (J. Najmanová) 
 2. ročník - pondělí 11:40 - 12:35 (J. Najmanová) 
 3. ročník - pondělí 12:00 - 12:45 (P. Pokorný) 
 5. ročník - úterý 14:20 - 15:05 - děvčata (J. Najmanová) 

 Pro druhý stupeň (6. - 9. ročník) v čase polední přestávky, vždy ve čtvrtek (P. Pokorný) 

 

Pro dojíždějící žáky bude výuka náboženství probíhat na faře v Jablonném. Termín bude 

upřesněn. Dodatečně oznámena bude také výuka náboženství v Jamném n. Orl. a v Orličkách. 
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Téma: manželství 

Nedlouho po svatbě 

Je to známá historie novomanželů, kteří 

se vrátili ze svatební cesty a tráví první ráno ve 

svém vlastním bytě. Kdo připraví kávu? Kdo 

vstane první do chladného rána a nachystá 

snídani? 

Mladý manžel si říká, že doma to dělala 

vždycky jeho maminka. Kdo tu snídani nachystá 

dnes, když tu není matka a jeho žena 

bezstarostně zůstává ležet? Začíná první 

starost. Radili mu však, aby nenechal zahnízdit 

žádný zlozvyk. Nyní nastává okamžik, kdy by 

měl onu radu prosadit. Nenalézá odvahu,  

a proto se zase klidně položí a pokouší se spát 

dále. 

Zatím jeho žena si říká: „sliboval mi hory 

doly, že pro mne půjde třebas na konec světa.  

A zatím už ode mne očekává takovou nepatrnou 

práci, kterou by hravě mohl udělat sám.  

Jaké zklamání! Je tedy jiný, než jsem myslila. 

 Asi jsou všichni stejní. Rozhodně se ani 

nepohnu a nedám najevo, že už nespím…“ 

Oběma se zdá, že kdyby vstali první, že 

by to byla kapitulace pro celou budoucnost. 

Vydání se na milost a nemilost druhému. 

Říkají, že se milují… ale takhle daleko 

ještě nedošli. Kdyby byl jeden z nich okamžitě 

vstal 

s úmyslem 

udělat 

druhému 

radost, kdyby 

hned myslil 

na druhého,  

a ne na svoje pohodlí, byl by pocítil, že je 

bohatší. Zjistil by, že je na tom lépe, že dovede 

dávat druhým radost a že dokáže zařídit,  

aby byli šťastní. Byl by měl spíše soucit 

s druhým, který – tím, že zůstal ležet, - ukázal 

na svou ubohost a omezenost. 

Pak by možná musel řešit jiný problém: 

Jak podám snídani, aby to bylo co 

nejsamozřejmější, co nejpřirozenější, co 

nejpřátelštější – aby v tom druhý neviděl 

pokoření? Láska zapomíná na sebe, láska 

osvobozuje. Ale člověk nesmí váhat, musí  

bez přemýšlení vyskočit z teplé a příjemné 

postele. Kdo ztratí svůj život, nalezne ho, získá 

ho.  

Ale nejdříve musí člověk prožít onu 

ztrátu. Nejdříve musí podstoupit bolestné 

odtržení.

Luis Evely 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Pozvánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Humor  

 

Babička nese na Hostýn veliký baťoh. 

"Babi co to vláčíte?" 

"Ale, rádio, ke zpovědi, furt to lže..." 
 

MODLITBY MATEK 

Modlitby matek proběhnou  

v úterý 26. září od 18:00 hod v kostele 

v Jablonném nad Orlicí. 

 

HNÍZDEČKO 

Milé maminky a děti, 

i v tomhle školním roce je možnost  

setkávat se na faře v Jablonném v Hnízdečku. 

Hnízdečko se opět otevře 14. září jako 

obvykle od 10 hod. Kdo má čas a chuť muže 

přijít mezi nás!  

Tento rok si uděláme prostor i pro 

modlitbu. Po vzájemné domluvě bychom 

obnovily i Modlitby matek – maminek  

z Hnízdečka.  

 

POZVÁNÍ PRO DĚTI 

Mše svatá nejen pro děti se uskuteční  

v úterý 19. září od 17:00 hod v kostele 

v Jablonném.  

Přede mší sv. je příležitost ke svátosti 

smíření, po mši svaté bude společný program 

pro děti na faře. 
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Tři sousedi diskutovali o správné pozici  

a postoji při modlitbě. Jeden řekl: "Měl bys 

klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni 

před Všemohoucím." 

Druhý muž promluvil a řekl: "Pamatujte na to, 

že jste byli stvoření podle Božího obrazu. Pozice, 

ve které se máme modlit, je stát s pohledem 

upřeným do nebe do Boží tváře a mluvit s ním 

jako dítě se svým otcem." 

Třetí muž promluvil a řekl: "Já teda  

o těch pozicích moc nevím,  

ale tu nejkvalitnější modlitbu jsem se modlil 

hlavou dolů ve studni.“ 

▪ ▫ ▪ 

 

V kostele byla vyloupena pokladnička.  

Po několika dnech obdržel farář obálku  

s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku stálo: 

„Ukradl jsem ve vašem kostele sto korun. 

Protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet 

korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, 

můžete počítat s dalšími splátkami.“ 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 1. října 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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