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Zveš k setkání s Bohem? 

 Asi není v Jablonném člověka, 

který by si nevšiml nového kabátu, který 

oblékli kostelní věži šikovní řemeslníci. 

Už z daleka přímo přitahuje oči. Jako by 

zvala toho, kdo si jí všiml, aby se k ní 

vydal a prohlédl si ji z blízka. Když už je 

zvědavec u věže, stačí jen pár kroků,  

aby nakoukl i dovnitř chrámu – a co tam 

uvidí? Někdo jen zatuchlé přítmí, jiného 

bude zajímat výzdoba oltářů a obrazy na 

zdech, dítě se asi zeptá na důvod 

červeného světýlka a člověk s duší dobře 

naladěnou zůstane v tichu stát  

a „po svém“ se setká s Bohem. Tak to 

stavitelé chrámů chtěli – upozornit  

a zvát lidi: „Zde je místo vystaveno přímo 

k setkání s Bohem, pojď, jsi zván.“ 

A co Ty, čtenáři? Jak Ty zveš lidi 

k setkání? K setkání s Tebou a k setkání 

s Božím obrazem, který nosíš? Stojí 

lidem kolem Tebe za to – setkat se 

s Tebou, nebo je odrazuješ?  

 

 

Vyprošuj si od Boha odvahu být 

Mu svědkem (viz Iz 43,10), aby Tvé 

svědectví vedlo lidi i skrze Tebe k životu 

v Nebeském království. Tak přece 

svědčili ti, které nám jako svaté nabízí 

církev k napodobování a jejichž svátek  

na začátku listopadu slavíme. 

 

Připravil JF 
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Modlitba 

Ranní modlitba malé Arabky 

 

Pane Ježíši, 

v tichu tohoto začínajícího dne přicházím  

k Tobě a s pokorou a důvěrou Tě prosím o Tvůj 

pokoj, o Tvoji moudrost a Tvoji sílu. 

Dej, abych se dnes dívala na svět očima plnýma 

lásky. Dovol mi, abych pochopila, že všechna 

sláva církve, pochází z Tvého kříže jako ze svého 

zdroje. 

Dej, abych své bližní přijímala jako lidi, 

které Ty chceš milovat mým prostřednictvím. 

Daruj mi pohotovost, abych s odevzdaností 

sloužila člověku a rozvíjela všechno dobré, co jsi 

do něho vložil. 

Má slova ať vyzařují mírnost a svým jednáním 

ať rozdávám pokoj. 

Ať je můj duch zaujat jen jedinou myšlenkou,  

a to rozsévat požehnání. 

Zavři mé uši před každým zlým slovem 

 a zlomyslnou kritikou. 

Ať můj jazyk slouží k tomu, aby vyzdvihoval 

dobrotu. 

Především mi ale, Pane, pomoz, 

abych byla tak plná radosti a dobrotivosti, aby 

všichni, s nimiž se setkám, pocítili Tvou 

přítomnost a Tvou lásku. 

Oblékni mě leskem své dobroty a krásy, abych 

v průběhu dnešního dne lidem zjevovala Tebe. 

Amen. 

 

Zdroj: „Svetlo z Tábora, Mirjam – malá 

Arabka“,  Amédée Brunot, 1998 

Připravil JF 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Když jsem radostný, JE se mnou Bůh. 

Když jsem smutný, je SE MNOU Bůh. 

Když jsem plný síly, je se mnou BŮH. 

Když už nemůžu, JE SE MNOU BŮH. 

A je mi tak blízko skrze Marii 

a všechny, kteří se jí podobají 

Komu se podobám Já? 

 
 

Slůvko Mons. M. Holíka 
Připravil JF 
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Z farnosti 

Pouť na Svatý Hostýn 

Na pouť na Svatý Hostýn jsme se všichni 

už předem moc těšili. Jestli u Hostýna opravdu 

byli Tataři, zatím historikové zcela nepotvrdili, 

ale my jsme tam skutečně byli v sobotu 9. září.  

Svatý Hostýn leží v nadmořské výšce  

716 m. Chladno nám ale nebylo, protože naše 

milá organizátorka nám kromě dopravy a oběda 

zajistila i krásné počasí. Baziliku již mnozí z nás 

znali i osobně nebo z fotografií. Stejně ale 

všechny opět uchvátila její vznešenost, 

velkolepé schodiště a mozaika v průčelí, která 

má 26 čtverečních metrů. Mše svatá byla 

obohacena zpěvem skupiny mladých, kteří zde 

také byli přítomni. Po mši svaté se na Hostýně 

chystala svatba, tak jsme i zahlédli nevěstu.  

Po obědě jsme si prošli s modlitbou 

křížovou cestu a poté se vydali na zpáteční 

cestu. Při cestě jsme střídali modlitby a písně, 

cesta nám rychle uběhla. Když jsme se pak  

po pouti loučili, ozvala se samozřejmě i otázka. 

Kam to bude příště? 

Za svatohostýnské poutníky Hana Strnadová 

▪ ▫ ▪ 

Dokumenty s texty do věže kostela 

Oprava věže kostela Sv. Bartoloměje v našem městě 

Naši spoluobčané jistě vnímají, že 

v posledních létech dochází k větším opravám 

našeho kostela. Jako první v řadě stavebních 

prací byla provedena oprava střechy nad 

presbytářem. Následovaly práce na odstranění 

vzlínání vlhkosti do obvodových zdí. Byla uložena 

drenáž pro odvádění podzemní vody na úrovni 

základové spáry. 

Poté bylo přistoupeno k postupným 

opravám střešních ploch. Důvodem je 

odstraňování přežilé osinkocementové krytiny, 

demontáž dřevěného šindele a výměna 
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poškozených částí krovové konstrukce.  

K poškození dřevěných konstrukcí docházelo 

dlouhodobým zatékáním. Konstrukce krovu je 

nově zakryta bedněním z prken, na bednění je 

pokládána fólie a jako krytina je použita přírodní 

břidlice kvůli její prakticky neomezené životnosti. 

Jak je zřejmé, opravy střech jsou prováděny po 

etapách z důvodu postupného zajišťování 

financí.  

Největším zdrojem jsou finanční 

prostředky z Fondu regenerace městských 

památkových zón a rezervací, který 

obhospodařuje ministerstvo kultury ČR. 

Prostřednictvím Města jsou peníze používány na 

opravy nemovitostí zapsaných jako kulturní 

památky. Podmínky pro využívání těchto 

prostředků jsou následující: podíl Fondu 

regenerace tvoří 50% hodnoty díla, k tomu 

přispívá Město 10% a farnost 40%.  

V letošním roce došlo k mimořádně 

příznivé finanční situaci. Po vzájemné dohodě 

Města a farnosti byl celý letošní objem 

prostředků z Fondu regenerace ve výši 410 tis. 

Kč přidělen na opravu další části střechy kostela. 

Dále Město poskytlo dalších 100 tis. Kč, které 

obdrželo za 1. místo v krajském hodnocení 

výsledků Regenerace za r. 2016. Ze svého 

rozpočtu Město přispělo na podkladě podmínek 

Fondu regenerace 102 tis. Kč. Povinná 

spoluúčast farnosti tak činí poměrně značnou 

částku 408 tis. Kč. Hodnota díla při součtu 

uvedených položek činí 1.020.000 Kč. 

Při této příznivé konstelaci rozhodla 

farnost přistoupit v letošním roce k opravě věže 

kostela. Předběžný propočet se přiblížil uvedené 

hodnotě díla. Farnost požádala Krajský úřad  

o účelovou dotaci na zmírnění finanční 

náročnosti svého podílu. Krajské zastupitelstvo 

schválilo dotaci ve výši 150 tis. Kč. Dále požádalo 

Město spolu s farností náměstka hejtmana  

ing. Romana Línka o navýšení  účelové dotace. 

Žádosti bylo vyhověno a přibylo dalších 100 tis. 

Kč. Farnost získala 80 tis. Kč z Fondu solidarity  

od královéhradecké diecéze. Zbývající 

prostředky zajišťuje farnost na účel oprav  

ze sbírek a darů.  

A nyní k vlastní opravě věže kostela. 

Firma Martina Havránka z Dolní Dobrouče 

zajistila lešení a jeho montáž. Firma Miroslava 

Luxe z Pastvin provedla tesařské práce a provádí 

oplechování měděným plechem. Kvůli značným 

nákladům na lešení bylo rozhodnuto, že fasáda 

věže bude opatřena novým nátěrem. Náklad 

bude činit cca 40 tis. Kč. Práce provede firma 

Romana Havlíka z Hradce Králové.  

12. 9. 2017 byla v klempířství Václava 

Kubového otevřena zaletovaná schránka, která 

byla vyjmuta z makovice špičky věže. 

V plechovém pouzdře byly mince používané  

v r. 1980, dopis pátera Jana Mokrého s popisem 

tehdejších oprav, hlavně fasád kostela a přiložen 

byl deník Lidová demokracie ze dne 13. října 

1980. Otevření schránky se také zúčastnili  

p. farář Pavel Pokorný a Jaroslav Krátký. 

Připravují se nové schránky, které budou do 

nové makovice věže uloženy.  
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 Závěrem mého příspěvku děkuji jménem 

farnosti zvláště Městu Jablonné nad Orlicí, 

starostovi Miroslavu Wágnerovi, Městskému 

úřadu, Pardubickému kraji, královéhradecké 

diecézi, stavebnímu dozoru Lukáši Šejnohovi  

a všem ostatním dárcům, kteří na opravu 

přispěli. Naše poděkování patří i všem firmám  

a jejich řemeslníkům, kteří odvádějí kvalitní práci 

na opravě věže kostela Sv. Bartloměje, kulturní 

památky a dominanty našeho města. 

 

Revitalizace starého hřbitova v areálu kostela sv. Bartoloměje 

Současně s opravami kostela byly v roce 

2014 započaty práce na zvelebení starého 

hřbitova. Stav v té době nebyl uspokojivý. 

Náhrobky na původních hrobech byly vychýleny, 

kříže zrezavělé, chodníky byly zvlněné a zarostlé. 

Kostel a prostor kolem stínily přerostlé túje. 

Hlavním sponzorem se stala firma ing. Kvido 

Štěpánka - Isolit-Bravo. Odkazuji na přiložené 

farní časopisy Natanael ze září 2014 a března 

2015, ve kterých autor článků Václav Horák 

popisuje zahájení revitalizace a postup prací  

za rok 2014. 

Práce na obnově pokračovaly  

i v následujících létech 2015, 2016 a 2017. Bylo 

dokončeno předláždění všech chodníků. 

Dlaždičské práce prováděl dlaždič Jaroslav 

Josífek z Lukavice. Veškeré přípravné a pomocné 

práce zajišťovali převážně senioři z řad farníků. 

Jak je uvedeno ve zmíněném farním 

časopise IX/2014 největšími sponzory byly firmy 

Isolit-Bravo spol. s r.o. a Lux spol. s r.o. Byly však 

i další: Město Jablonné nad Orlicí, Cementárna 

Vacek s.r.o., Komunální služby Města, které 

poskytovaly bezplatně materiál a další služby. 

V roce 2017 zabezpečila firma Isolit-

Bravo na svůj náklad doplnění 7 ks kovových 

křížů s pozlacením na náhrobky. Instalace 

proběhla ve spolupráci pracovníků firmy  

a brigádníků z farnosti. 

Všem sponzorům a dále pracovníkům 

firmy Isolit-Bravo, brigádníkům z farnosti  

a profesionálnímu dlaždiči patří náš velký dík. 

 

 Krátký Jaroslav                                                                                                                     

Člen ekonomické rady farnosti 

16. září 2017 
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Dopis do věže kostela sv. Bartoloměje 

 

Chvála Kristu! 

S Boží pomocí jsme v letošním roce  

LP 2017 pokročili v opravě kostela sv. Bartoloměje  

až k jeho vrcholu – na špičku věže, do které mám  

tu čest uložit několik dokladů o životě farnosti  

a města v současné době.  

 

Tato schránka obsahuje: 

- Dopis P. Jana Mokrého, mince a noviny, tedy obsah schránky, kterou jsme zde nalezli. 

- Text článku pana Jaroslava Krátkého pro městský zpravodaj o opravách kostela. 

- Dopis pana Václava Vacka, místního varhaníka a sbormistra. 

- Dopis pana Miroslava Luxe, majitele firmy, která provádí opravy střechy. 

- Společný dopis pánů Jiřího Dolečka, Davida Serbouska a Romana Gruse 

- Fotodokumentace a popis různých aktivit farnosti, oznámení i sňatku, parte… 

- Platidla věnovaná panem Jaroslavem Kytlicem. 

- Obrázky dětí 

 

V další schránce (větší) jsou různé tiskoviny a další tři schránky jsme poskytli k prezentaci školy, 

zástupců města a firmám, které nás podporují. 

                                                                                  Pavel Pokorný, administrátor farnosti 

 

▪ ▫ ▪ 

Dokument z věže kostela 

Ve špici věže kostela jsme nalezli při opravě kovové pouzdro, ve kterém byl dopis P. Jana 

Mokrého, který přikládám. Dále výtisk novin Lidová demokracie a drobné mince, kterými se platilo v roce 

1980. Vše jsme znovu vrátili do věže. 

 P. Pavel Pokorný 
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Ze života svatých 

Svatý Šimon a Juda 
Svátek slaví 28. října. 

Svatí Šimon a Juda žili v 1. století. Šimon 

s přezdívkou „Kananejský“ nebo „Horlivec“ 

patřil mezi dvanáct apoštolů: původně snad 

náležel k bojovné nacionalistické skupině 

Zélótů, kteří chtěli uspíšit Boží vládu na zemi 

odbojem proti římské nadvládě. Víc o něm 

nevíme, leda od autorů apokryfů bez autority. 

Ti tvrdí, že po Letnicích kázal v Africe a Velké 

Británii. Pravděpodobnější se zdá podání, podle 

něhož zemřel mučednickou smrtí zároveň 

s Judou v Persii.  

I Juda nebo Tadeáš byl jedním 

z dvanácti, ale musíme rozlišovat dvě osoby, 

které mají stejné jméno: první je apoštol, druhý 

je Ježíšův bratranec a autor epištoly nazvané 

list Judův. Tadeáš nazývaný také Juda Jakubův, 

což znamená syn blíže neurčeného Jakuba, 

pocházel snad také z nacionalistických kruhů, 

které zprvu očekávaly v Ježíši politického 

mesiáše. Je znám pouze svou otázkou, s níž se 

obrátil při poslední večeři na Ježíše: „Pane, jak 

to, že se chceš zjevit nám, a světu ne?“ Což 

vyneslo krásný slib: „Miluje-li mě kdo, bude 

zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude 

milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho 

příbytek“. 

 Připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Téma: Podmínky k získání odpustků o „dušičkách“ 

Snad každoročně v době před svátkem „dušiček“ běžný křesťan znejistí  - jak je to vlastně s těmi 

odpustky. Nabízíme tedy těm z nás, kdo mohou a chtějí pamatovat na pomoc lidským duším, které ještě 

nemohou naplno vstoupit do Věčného království, přehled pokynů a vysvětlení.   

Redakce Natanaela 

Obecné podmínky pro získání odpustků  

1. Křest v katolické církvi 

2. Nebýt v kanonickém trestu 

3. Být ve stavu milosti, a to alespoň na konci vykonání předepsaných skutků 

4. Mít úmysl odpustek získat 

5. Splnit skutky předepsané pro získání odpustků 

Každý věřící může získat plnomocné či částečné odpustky buď pro sebe, nebo za duše v očistci. Nelze je 

získávat pro jiné žijící osoby. 
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Pro získání plnomocných odpustků platí tyto podmínky: 

1. Svátost smíření 

2. Svaté příjímání 

3. Modlitba na úmysl papeže (Otčenáš a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba) 

4. Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. Vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku 

Pokud chybí plná dispozice (např. nejsou splněny všechny první čtyři podmínky), získává člověk 

pouze částečný odpustek, nikoliv plnomocný. První tři podmínky je třeba splnit zároveň, před nebo  

po vykonání předepsaného skutku pro získání, a to v rámci „několika dní“, přičemž je velmi vhodné,  

aby body 2 a 3 (svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) byly splněny přímo v den konání skutku 

předepsaného pro získání odpustku.  

Svátost smíření tedy není nutná přímo v den získání odpustku, ale je třeba ji vykonat v rozmezí 

„několika dnů“, přičemž normy nestanovují, o kolik dnů se jedná. Rozhodně by tato doba neměla 

přesáhnout 1 měsíc. Normy také mluví pouze o sv. přijímání, to je v ideálním případě možné přijmout 

během mše svaté, pokud není možné se bohoslužby účastnit, tak i mimo mši sv. 

 

Získání odpustků během „dušičkového týdne“ 

1.listopadu - Slavnost Všech svatých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání 

odpustku: v kostele nebo na hřbitově se 

pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš  

a Sláva Otci 

2. listopadu – Památka všech věrných zemřelých 

1. svátost smíření  (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání  (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže  (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání 

odpustku: v kostele nebo na hřbitově se 

pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. (tedy to samé, jako 1. listopadu) 

Od 3. do 8.listopadu – „dušičkový oktáv“ 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: pouze na hřbitově se pomodlit modlitby 
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Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci (na rozdíl od předešlých dvou dní je získání odpustků 

vázáno pouze na návštěvu hřbitova). 

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze částečný 

odpustek. 

Podle Petra Šikuly, www.katolik.cz 

Redakčně zkráceno, připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Zamyšlení  

Modlitba růžence 

Modlíš se rád? A modlíš se rád růženec? 

Ne? Jde ti to těžko? Nechce se ti s modlitbou 

začít? A pak při ní vydržet? Já vím, že to není 

pokaždé snadné. Ale modlitbou se člověk ladí 

na vlnu Boží, na vlnu lásky Ducha svatého a ta 

ho pak může nést, nechá-li se, právě tam, kam 

je pro něj to pravé místo.  

Kdysi jsem slyšel přirovnání, že modlitby 

růžence je podobná pravidelnému omývání 

pobřeží vlnami moře. Vlna za vlnou pokrývá 

vodou písek pláže, skaliska útesu a pokaždé pár 

zrnek odnese, několik šupinek uvolní a i tvrdý 

kámen se po čase rozruší a spadne do vln. 

Podobně lze chápat i úsilí modlitby svatého 

růžence – postupně se ponořovat do Božího 

pohledu na úmysly, které v modlitbě 

přednáším. Je nutné se modlit správně – tak, 

aby se stalo co nejlépe podle Tebe, Pane, ne 

aby se stalo podle mne.  

V každé modlitbě Otče náš, která je 

součástí i modlitby růžence, přece prosíme: 

„buď vůle Tvá“ a ne „buď vůle má“! Domnívám 

se, že modlitba je důležitější pro člověka, který 

se modlí, než pro Boha, ke kterému je modlitba 

vysílána mými ústy. Já si potřebuji uvědomit, 

 co je v Božích očích správné, čemu se mám  

 

 

 

 

hlavně věnovat, před čím utíkat, čeho se vzdát, 

s kým se stýkat…  

V modlitbě mi Hospodin nabízí prostor  

a čas uvědomit si, o co právě v té chvíli v mém 

životě jde. A to je proces, který nemá konce. 

Stále je co řešit. Tak, jako chodím za svým 

dobrým přítelem prosit o radu, když jsem se 

svým rozumem v koncích, tak mohu přicházet 

prosit o radu i Maminku Marii. Prožila plně 

život člověka, jako první z lidí měla osobní 

zkušenost z působení Ducha svatého, je tedy 

určitě tou pravou odbornicí, která mi může 

dobře poradit – jak správně žít podle Ježíšova 

příkladu, jak co nejlépe ladit svůj život podle 

Božích plánů.  

Proto – neboj se modlit růženec, 

překonej nechuť, vlož svou nedůvěru, pochyby 

a předsudky do Mariiny láskyplné náruče,  

aby je mohla předat svému Synu, a ten je pak 

promění v Božím Duchu. Vytrvej a nezdráhej se 

modlit se růženec. 

Připravil JF 

 



 Natanael            Listopad 2017 

11 

 

Pozvánky a oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITBY OTCŮ 

Pokud nebude v podzimní době příliš veliká zima, chceme se setkat k Modlitbám otců 

ještě v kostele apoštola Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. Dá-li Pán, bude setkání ve čtvrtek 

9. listopadu 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 Jeho Syna. Nejsme přitom bez 

pomoci a bez ochrany. I vám ostatním, kdo mezi nás nemůžete nebo z nějakých důvodů 

nechcete přijít, nabízíme jednu z modliteb, kterou sestavil svatý Jan Pavel II. 

Jožka Fišer 

 

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu  

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, 

Otče, který jsi Láska a život, 

dej, aby se každá lidská rodina na zemi stala 

skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy 

a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, 

skutečným chrámem života a lásky 

pro generace, které se neustále obnovují. 

Dej,aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů 

k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 

Dej, aby mladé generace nalezly v rodině 

silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. 

Dej, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, 

byla silnější než každá slabost a každá krize, 

kterými někdy naše rodiny procházejí. 

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, 

dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny 

mohla plodně naplnit své poslání 

uprostřed všech národů země. 

Skrze Krista našeho Pána, 

který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. 

Amen. 
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▪ ▫ ▪ 

 

▪ ▫ ▪ 

Předvánoční troubení 

Vážení čtenáři, 

tímto nevelkým povídáním o lovecké 

hudbě si Vás dovoluji pozvat na koncert 

Trubačů Zábřeh – jednoho z nejlepších 

trubačských souborů u nás, který se uskuteční 

dne 8. prosince v kostele Sv. Bartoloměje 

v Jablonném nad Orlicí. 

Můžeme snad říci, že lovecká hudba u 

nás prožívá „malou renesanci“, patří 

bezpochyby k mysliveckým tradicím. Dnes na 

málokteré lovecké akci chybí myslivečtí trubači.  

A její počátky? Již v královském 

svatovítském pokladu jsou uloženy dva 

umělecky vyřezávané lovecké rohy, zvané 

olifanty, které používal při lovu sám český král  

a římský císař Karel IV. Lovecké troubení 

doprovázelo lovce od pradávna, avšak o jeho 

DOVOLENÁ P. PAVEL POKORNÝ 

4. – 25. 11. 2017 bude mít P. Pavel Pokorný dovolenou. Informace ohledně 

zástupů budou oznámeny v ohláškách. 

MŠE SV. NEJEN PRO DĚTI 

Ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hod se uskuteční 

dětská mše sv. v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad 

Orl. Před mší sv. bude možnost pro děti přistoupit  

ke svátosti smíření před začátkem doby adventní. 
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zdokonalení a rozšíření v Čechách a celé střední 

Evropě se měrou nebývalou zasloužil hrabě 

František Antonín Sporck, osvícený šlechtic, 

jehož netřeba představovat, neboť vysloví-li 

někdo toto jméno, vytane nám na mysli 

především Kuks.    

Hrabě Sporck byl mimo jiné velkým 

příznivcem myslivosti, zakladatelem řádu  

Sv. Huberta, zavedl u nás parforsní hony, chovy 

loveckých psů, zakládal obory, bažantnice  

i kačenárny.  

Na přelomu 17. a 18. století poslal dva 

české myslivecké mládence – Rohlíka a Švejdu – 

k markýzi Marcu A. Dampierrovi, vrchnímu 

lovčímu na dvoře  Ludvíka XIV., tvůrci  

a obnoviteli fanfár ve Versailles.  

Ti se tam za dva roky naučili tak výtečně 

troubit, že u nás poté vycvičili další žáky a spolu 

s nimi se tento krásný zvyk dále šířil. Se jmény 

hraběcích myslivců a poddanými z panství 

v Lysé nad Labem hraběte Šporcka Václav 

Švejda a Petr Rohlík je spojeno šíření lesních 

rohů u nás i ve střední Evropě. Do Čech byl 

lovecký roh tedy přivezen z Francie zásluhou 

hraběte Šporcka kolem roku 1690, dobře se  

u nás zavedl a začátkem 18. století našel své 

místo i v zámeckých kapelách. 

Lze jmenovat mnoho dalších, kteří mají 

zásluhy o rozvoj loveckého troubení, například 

Leopolda Koželuha (1747 – 1818), vynikajícího 

českého hudebníka a skladatele, který působil 

jako učitel hudby arcivévodkyně Marie Alžběty, 

dcery Marie Terezie – dodnes se hrají jeho 

překrásné fanfáry jako Tereziánská, Desavská,  

a další.  

Dalším z těchto osobností je autor 

loveckých fanfár Ondřej Antona (1754 – 1831), 

schwarzenberský trubače na zámku v Český 

Krumlov, který důkladně znal průběhu honu a 

jeho skladby, zejména pro sbor šesti trubačů, 

mají praktické užití i velmi přesný popis děje  - 

například skladba Zvěř směřuje k vodě, byla 

signálem pro lovce, kteří na ni čekali u vodní 

překážky a kam byla zvěř natláčena.  

Pak, daleko později v roce 1936 přijala 

tehdejší Českoslovenká myslivecká jednota  

za oficiální a jednotné “Signály pro lesnici B“  

(správněji “Hlaholy pro borlici B“) složené 

profesorem Ing. Antonínem Dykem. Antonín 

Dyk se narodil v roce 1871 v myslivně 

Harabaska v Kbelanech u Stříbra, lesnické 

vzdělání získal na Hochschule für Bodenkultur  

a po jejím absolvování prošel mnoha funkcemu 

v lesnické praxi od adjunkta až po ředitele lesů 

a statků. V roce 1920 se stal docentem ochrany 

lesů a myslivosti na nově vzniklé Lesnické 

fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 

1922 byl jmenován profesorem. 

Protože byl nejen vynikajícím lesníkem, 

ale i básníkem a skladatelem, vytvořil již výše 

zmíněné a proslulé Signály pro Lesnici B  

a v roce 1947 pak rozšířené lovecké signály pro 

lesnici B a slavnostní fanfáry pro lesní rohy F, 

které se dodnes s oblibou hrají. Čeští myslivci 

jsou tak jediní v Evropě, kteří mají ucelený 

soubor vlastních oficiálních signálů  

a nepoužívají při provozování praktické 

myslivosti signály německé. Jednotlivé melodie 

byly podloženy textem, údajně snad pro lepší 

zapamatování. Tyto signály dnes proto můžeme 

nejen slyšet, ale i zpívat. Do tzv. Trubačského 

desatera byly zařazeny tyto skladby: Slavnostní 

fanfára, Pozdravy: Lovu zdar, Lesu a lovu zdar, 

Návěští: Pozor, pozor si dej, Vítání, začátek 

honu, Signály v leči: Začátek leče, Odpověď, 

Konec leče, Přestávka, Konec přestávky, Konec 

honu a Halali. 

Dalšími pokračovateli byli také Josef 

Selement, zakladatele Loveckého tria, 

hudebního pedagoga a komponisty, jehož nové 

oficiální hlaholy byly schváleny ČMMJ v roce 

1995. A náš současný nejvýznamnější 
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propagátor a komponista lovecké hudby, 

včetně Svatohubertské mše, pedagoga  

a historika lovecké hudby Petr Vacek. 

Přestože ještě nevím, jaký program  

a jaké skladby si pro nás Trubači připravili, 

věřím, že i pro Vás bude tento koncert 

jedinečným hudebním zážitkem. Nejen proto  

se přijďte podívat, zastavit se na chvíli 

v uspěchané době a zaposlouchat se do tónů 

lesních rohů a lesnic. 

 
Za LČR, s.p., Lesní správu Lanškroun, 

Jana Trejtnarová   

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Humor  

Po úspěšném zákroku: „Pane doktore“, povídá pacient zubnímu lékaři,  

„z vaší ordinace by se mělo stát poutní místo, já jsem tu viděl všechny svaté“. 

RJ

▪ ▫ ▪ 

„Ahoj Karle, jak se ti vede?“ 

„Skvěle. Prodávám poštovní holuby.“ 

„Jé? To máš určitě veliký chov..“ 

„To ne. Mám jich jen deset. Ráno je výhodně prodám a večer jsou zpátky.“ 

▪ ▫ ▪ 

Jarda si hází korunou: „Když padne orel, půjdu na hokej, 

když padne panna, jdu se dívat na televizi,  

a když zůstane stát na hraně, jdu psát domácí úkoly.“ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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