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Ročník VII.         Prosinec 2017            Číslo 57 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 

Zázraky nejen na dobu adventní 

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co 

je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. 

(srov. Flp 4,8) 

 

Jednou se děti ptaly papeže Františka, 

proč už se dneska neděje tolik zázraků. Papež 

František odpověděl, že "sice nikdy neviděl,  

že by mrtví znovu ožili, zato za ta léta spatřil 

mnoho všednodenních zázraků, zázrak života 

nebo zázrak šlechetnosti, který dokáže pohnout 

lidským srdcem". 

Být svědkem nebo přímým účastníkem 

všednodenních zázraků může být každý z nás. 

Záleží ale na tom, čím si plníme či neplníme 

hlavu. Buď si ji můžeme nechat zanášet 

kritikami, lžemi, různými pomluvami a dalšími 

negativními věcmi, kterých je kolem nás dost. 

Tam nejspíš všednodenní zázrak nezakusíme. 

Nebo můžeme přemýšlet o dobrých 

věcech, které vidíme kolem sebe, o tom, co 

utváří dobrý svět: pravda, spravedlnost, čest, 

vše, co slouží dobré pověsti, a za těmito 

hodnotami stát. Když se někdo zastane 

druhého, když hájí, co je pravdivé, když se 

vyhýbá nečestným praktikám,... to jsou 

všednodenní zázraky, které dělají svět lepším. 

Neztrácejme čas přemýšlením  

o zbytečnostech a nepravdách. Vnímejme to  

 

krásné kolem nás a buďme tak svědky 

každodenních zázraků. Protože čím je naplněné 

naše nitro, to se pak odráží i v našich slovech,  

v našem jednání, v našich činech a postojích... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Převzato z www.vira.cz 

 

http://www.vira.cz/
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Ze života svatých 

Panna Maria Guadalupská  
Památka 12. prosince. 

Panna Maria se zjevila Janovi Didakovi 

poprvé 9. prosince, kdy s jeho památkou je 

připomínána první část historie. O tři dny 

později, 12. prosince 1531, předala vizionáři 

znamení pro biskupa, které s odhalením další 

úžasné skutečnosti se stalo znamením pro celý 

svět. 

Historické zprávy připomínají, že před 

příchodem Španělů v r. 1519, bylo v Mexiku  

s 8 milióny obyvatel každoročně pohanskému 

božstvu obětováno asi 20.000 osob, mezi nimiž 

byli zajatí nepřátelé i děti. Někteří dobyvatelé 

přicházeli s úmyslem se obohatit, jiní vymýtit 

zlo modloslužby. To se začalo dařit až 

františkánům. Roku 1524 jich přišlo 12, o dva 

roky později dorazili dominikáni a větší misijní 

úspěchy byly zaznamenány po nástupu biskupa 

Jana de Zamárraga z řádu OFM.  

Za ním Panna Maria poslala Indiána Jana 

Didaka (pam. 9. 12.) se svým přáním, aby na 

návrší zvaném Tepeyac byl postaven chrám. U 

jeho památky jsou uvedeny související události, 

včetně uzdravení Didakova strýce. Ten byl 

poslán za biskupem, aby mu řekl o svém 

zázračném uzdravení  

a oznámil, že mají vznešený obraz na synovcově 

tilmě nazývat Pannou Marií Guadalupskou.  

V domorodém jazyce "de Guatlashupe" 

znamená "zašlapaný kamenný had". 

Guadalupská je tedy označení pro přemožitelku 

pohanského boha Quetzalcoatla, uctívaného 

Aztéky v podobě opeřeného hada. 

Rovněž zobrazení měsíce byl symbol 

Quetzalcoatla a pro Indiány, libující si 

v symbolice, vyjadřoval srpek pod Madoninýma 

nohama jeho zánik, proto netřeba mít z něj 

strach. Panna Maria se zde ukazuje obklopena 

slunečními paprsky se sluncem za zády a tak 

říká, že je mocnější než tehdy uctívaný bůh 

slunce. 

Mariin svrchní oděv zeleno-modrou 

barvou upozorňuje na její vznešenost, neboť 

jde o barvu vyhrazenou královským potomkům. 

Ozdobený 48 zlatými hvězdami vyjadřuje, že 

nositelka je mocnější než mnoho hvězd, kterým 

byla přisuzována božská moc. Pannu Marii 

takto vidíme jako vítězku nad pohanstvím.  

Její růžová tunika má významný vzor, se 

kterým je pro Aztéky znamením ráje, do 

kterého Maria ukazuje pravou  cestu. 

Význam obrazu Panny Marie přesahuje 

místo i dobu. 

Převzato z www.zivotopisysvatych.cz, 

Světci k nám hovoří 

 

 

http://www.zivotopisysvatych.cz/
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Z farnosti 

Advent a děti 

Advent je příprava na Vánoce. I v naší farnosti 

zveme děti, aby se zapojili a spolu s andělíčky vytvořili 

nebeský chór a na Vánoce zazpívali „Sláva na výsostech 

Bohu!“ Spolu s dětmi pojďme i my prožít malou proměnu 

našeho srdce, abychom lépe viděli to, co je očím 

neviditelné. 

Anděl šíří dobré zprávy, přináší pokoj (mír, 

usmíření) anděl pomáhá, radí, ochraňuje, anděl chválí 

Boha. Podobným andělem se muže stát každý z nás. Teď 

v adventu se o to budeme obzvlášť snažit. Slovo „anděl“ 

je řeckého původu a znamená „posel“. Poslem byl:  

- Anděl Gabriel, když oznamuje Marii, že se 

stane matkou Božího syna 

- Anděl, který oznámil pastýřům, že se 

narodil Kristus 

- Andělé, kteří při Ježíšově narození chválili 

Boha  

Jak to udělat? 

Před bočním oltářem je umístněná krabička s papírovými postavičkami anděla. Děti si je mohou 

vzít domu a třeba vybarvit, dopsat jméno, napsat nějaký vzkaz za splněný úkol v duchu andělských 

ctností: 

- pomoci druhému 

- někoho ochránit (slabšího) 

- přinést radostnou zprávu (udělat radost, potěšit, povzbudit) 

- poděkovat Bohu a chválit ho (modlitba, účast na mší svaté...) 

 

Každou neděli v adventu si „andělíčka dobrých skutku“ donést do kostela. Po mší svaté je 

budeme umísťovat na připravené místo.  

Za každou z postaviček se skrývá dítě a jeho snaha být andělem pro druhé. Pomozme proto 

dětem a povzbuďme je, aby udělali co největší andělský chór oslavující Ježíšovo narození. Věříme, že se 

na Vánoce rozzáří nejen nebe v kostele, ale i v srdci každého z nás. 

 

Připravila ZM a JN 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Téma: adventní tradice 

Obchůzky Barborek 

Že se 4. prosince trhají větévky 

z třešňových stromů, to v Čechách ví kde kdo. 

Možná už ale neví, že tento zvyk dříve patřil 

neprovdaným děvčatům – ty, kterým větévky 

do Vánoc rozkvetla, se do roka těšily na vdavky. 

Málo kdo ale asi ví, že někde chodívaly i 

celé průvody Barborek – trojice dívek 

oblečených celé v bílém, v bílých punčochách, 

pasy přepásané červenými nebo modrými 

širokými pentlemi, jejichž dlouhé konce  

splývaly podél levého boku. Vlasy sčesané přes 

obličej, nebo obličej zahalený bílým závojem. 

Přes hlavu přehozený bílý šátek. Na hlavě 

věneček, někdy korunka. V pravé ruce metlička 

zdobená pentličkami. V levé ruce uzlíček 

s pamlsky (sušené ovoce, ořechy nebo drobné 

pečivo – barborky). Jedna z barborek nese 

zvonek. 

Barborky se ohlašovaly šleháním 

metličkami na okno, pak na dveře, po zazvonění 

vešly do světnice, přítomné zdraví křesťanským 

pozdravem „Pochválen buď Pán ježíš Kristus!“ 

Děti se dozvídají, že to svatý Petr spustil z nebe 

žebřík, Barborky po něm sestoupily, mají pro 

hodné děti dárky, ty nehodné vyšlehají.  

Někdy říkaly třeba toto:  

My tři Barborky jsme, z daleké krajiny 

jdeme a dárky vám neseme. Neseme, neseme 

velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je 

dáme, a kdo nebude, tomu hodně nalupáme. 

Tolik dávné tradice lidové zbožnosti. Co 

znamená svátek svaté Barbory pro mne? 

"Barborkou" ve váze si budu připomínat, že 

mám usilovat o to, aby na mém každodenním 

životě rozkvétaly květy lásky, s níž Ježíš stále 

přichází.

 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: 

Tys posiloval svatou Barboru, aby statečně snášela všechno mučení; 

pomáhej i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami 

nezemřeli náhlou smrtí, ale předstoupili před Tebe smířeni, po přijetí sv. svátostí. 

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje. 

Amen. 

Z různých pramenů sestavil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Adventní zamyšlení  

Poklady v druhém 

Je jedna věc, která pomáhá právě teď v adventu vytvářet 

pokojnou, radostnou atmosféru v rodině. Sdělování myšlenek sobě 

navzájem, rozdávání toho nejlepšího, co každý v sobě má. Často členové 

rodiny žijí vedle sebe – jako v nějakém penzionu – jedí u jednoho stolu, 

ale jsou si vzdáleni na kilometry.  

Měli bychom být k sobě otevření a měli bychom se umět dělit 

nejenom o jídlo a o společné prostory domova, ale i o svůj vnitřní život. 

Kdybychom dokázali druhý sdělovat něco o sobě, bylo by to pro druhé 

velké obohacení a veliká radost. Umíš to? Dokážeš to? 

Kardinál Leon Josef Suenens 

Připravil JF 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Ano na celý život

Existuje-li evangelijní slovo, jenž by bylo Mariiným 
odrazem, pak je to bezpochyby šesté blahoslavenství: 
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“  
(Mt 5,8). Budou ho vidět jako Marie, která „to vše uchovávala ve 
svém srdci“ (Lk 2,51), a nahlížela Boha svým vnitřním zrakem.  

Ti, kdo cítili povolán ke klášternímu životu ve 

společenství řeholníků, přijali svým závazným „ano“ celoživotní 

celibát, a byli tak úplně prostoupeni duchem šestého 

blahoslavenství. V čistotě celé osobnosti – těla, duše i mysli – 

působí Bůh jako svrchovaná láska. Tady se rodí a uskutečňuje 

úplné sjednocení člověka s pravdami víry. 

Jde-li o „ano“ pro manželský život, i zde čistota a cudnost srdce pozvedá náš pohled k živému 

Bohu. Mariino „ano“ v nás může posilňovat celoživotní věrnost. Pod Kristovým vlivem a působením 

Evangelia žhne toto „ano“, vyslovené k životu, jako oheň. „Ano“ totiž zavazuje. Jinak tomu ani být 

nemůže. Avšak toto „ano“ nás zároveň udržuje v ostražitosti. Poznenáhlu nás vnitřně prohlubuje a 

dovoluje nám dojít až k věčnému životu. 

Bratr Roger Schütz 
Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Příspěvky farníků 

Vánoce, Vánoce přicházejí… 

Tuto koledu nám taťka zpíval a hrál mezi 

ostatními „klasickými“ koledami. Měly jsme tu 

veselou se sestrami moc rády, protože byla 

rytmická a měla vtipná slova. Ale už jako malá 

holka jsem cítila, že v té písni něco chybí. 

 To Něco, co chybělo v textu koledy, 

jsem nacházela ve sklepě našeho domu, kam 

nás maminka posílala pro vánoční cukroví. 

Ochotně jsem na vánoční tácek šla drobné 

sladkůstky naskládat. V tichu pod domem, kde 

jsem byla sama, na mne vždy čekala ta 

jedinečná chvíle Vánoc. Myslím, že právě tam 

jsem zakusila, že Ježíš se rodí pro každého z nás 

osobně a čeká na nás na nečekaných místech, 

aby se s námi osobně setkal.  

Můžu to od té doby zažívat každé 

Vánoce. Někdy podle toho, kolik prostoru se mi 

podaří v adventním čase vytvořit ve svém 

vlastním srdci. Někdy dostávám nečekaný dárek 

přesto, že jsem ve čtyřech týdnech před Vánoci 

měla značné rezervy.  

Ten Dar – že se narodí náš Spasitel 

Kristus Pán – je totiž zcela zdarma, 

nezasloužený a vždy krásně překvapivý.  

KH 

 

▪ ▫ ▪ 

Rodina je velmi vzácný a krásný dar 

Vánoce jsou také svátky Svaté rodiny. Maria 

a Josef vytvořili pro Ježíše domov, ve kterém mohl 

„růst a sílit“, a to jak na těle, tak na duši. To je 

zázemí, které dává člověku rodina. Člověk vyrůstající 

v rodině ví, že se muže na druhé spolehnout, že ho 

zde mají rádi ne pro jeho dobré vlastnosti, 

 ale proto, že jsou rodina.  

Rodina je velmi krásny a  vzácný dar. Avšak 

ani Svatá rodina to neměla vždy snadné. I tato 

rodina prožívala krize podobné těm naším. 

Neplánované těhotenství, stěhování, starost 

o bydlení, ztracené dítě (v našich rodinách míněno 

nejen fyzicky, ale citové a emoční vzdálení od našeho 

srdce), smrt nebo ztráta blízkého člověka. To vše ale 

tato rodina zvládla, neboť ve středu jejich zájmu stál 

vždy Bůh. 

Kéž je Svatá rodina i pro nás vzorem, jak zvládat nástrahy všedního dne a kříže, které si nese 

každý z nás.  
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Vánoční poezie 

Popelka Nazaretská - XIII 
Václav Renč 

 

Ani den bílý nezastíní 

hvězdu, jež svítí nad jeskyní – 

znamení spásy pro lidi. 

A přece pouze vroucí víra, 

jež nebi srdce otevírá, 

tu hvězdu svítit uvidí. 

 

A tak ji také znamenali 

v písmech a věštbách obeznalí 

tři zbožní, moudří králové 

v dalekých krajích Arábie. 

I v prsou králů někdy bije 

horoucí srdce takové. 

 

Společně vyšli od východu 

přes devatero hor a brodů 

za hvězdou směrem k Betlému. 

Se sluhy vyšli, se soumary 

a s mnoha převzácnými dary 

vzdát poctu Králi malému. 

 

Navštíví cestou Jeruzalém. 

Zde v paláci svém okázalém 

zlý Herodes, král Židů vlád. 

i on, když zví cíl jejich pouti, 

chce před děťátkem pokleknouti. 

„Přijďte mi říci, kde má hrad.“ 

 

A dál za svitem hvězdy zase 

královský průvod ubírá se, 

až dojdou do skal nad Betlém. 

A tu jak prst jim ukazuje 

ta hvězda do chudičké sluje. 

A oni vkročí za světlem. 

 

Vkročí – a kolena svá skloní. 

kdo jednou spatřil to, co oni, 

už neodvrátí oči zpět. 

„Ó, stokrát požehnaná matko, 

ukaž nám, ukaž Jezulátko, 

na něž tak dlouho čekal svět!  

 

Hle, naše dary, stříbro, zlato, 

tmí se nám v dlaních jako bláto 

před tváří tvou. A tak i my, 

králové, věštci, mudrcové, 

před tím, jenž Synem Božím slove, 

jsme jenom dětmi malými.“ 
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Dary, jež zdaleka sem nesli,  

pokorně složí vedle jeslí. 

A zas v průvodu pomalém 

chtějí se vracet. Anděl Páně 

sen prorocký však sešle na ně:  

Nechoďte přes Jeruzalém! 

 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Pozvánky a oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HNÍZDEČKO – ZMĚNA 

Hnízdečko pro děti a maminky je otevřeno na faře 

každou středu od 10.00 hod (původně čtvrtek).  

Těšíme se na všechny ptáčata a jejich maminky. 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Svátost smíření před vánočními svátky se bude konat 

v sobotu 16. prosince 2017 v kostele sv. Bartoloměje 

v Jabl. n. Orl. od 9.00 hod do 11.00 hod. 

 

TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

se v naší farnosti 

uskuteční 

v sobotu 6. ledna 2018. 

CHARITA děkuje všem za 

přijetí a podporu. 

 

 

 

 

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ 

se uskuteční v sobotu 16. 12.a 23. 12. Vždy  

v 7.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Jabl. n. Orl. 

Poté jste zváni  

na snídani na faru. 
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▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Příspěvky farníků 

Vzpomínka na „Živý Betlém“ 

Je to již 15 let, co se na náměstní v Jablonném uskutečnil „Živý Betkém“, a to díky elánu  

a nadšení našeho pana faráře, několika rodin a spousty dobrovolníků z farnosti. Betlém se opakoval až 

do roku 2011. Každým rokem přibývaly nové postavy.  

Na náměstní bylo vždy hodně lidí. Živý Betlém měl úspěch a vylákal mnoho občanů města, aby 

vyrazili ven od rozehřátého krbu či zapnuté televize. Byly to pěkné zážitky a lidé, kterým není víra zcela 

blízká, mohli rozjímat nad narozením Pána Ježíše a svým vlastním způsobem se Mu poklonit.  

 

Připravila RJ 

 

MODLITBY OTCŮ 

V dalším roce, který pro nás Hospodin chystá, se poprvé setkáme 

k Modlitbám otců ve vyhřátém Hnízdečku na faře v Jablonném nad Orlicí. Dá-

li Pán, bude setkání ve čtvrtek 4. ledna 2018 v 18:30. 

Nejsme žádnou uzavřenou skupinkou, může se k nám připojit každý 

otec svých dětí, praotec svých vnuků, kmotr svých kmotřenců. Setkáváme se 

s naším pravým Otcem. Neskonale každého z nás miluje. Budeme rádi, když  

i ty spolu s námi otevřeš srdce milosti Stvořitele. Pokud nemůžeš, nebo 

nechceš přijít, nabízím Ti kratičký námět k zamyšlení: 

V jedné dětské slohové práci stálo: 

„Otec je někdo, 

kdo tě miluje ne proto,  

že jsi hezký nebo chytrý 

nebo že máš dobré vysvědčení, 

ale proto, 

že jsi to právě ty.“ 

Jak je to u vás?  

Reinhard Abeln 

Jožka Fišer 
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▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Bohoslužby o vánočních svátcích 

Jablonné n. Orl. 24. 12. v 8.00 hod. + 24.00 hod.       

25. 12. v 8.00 hod.       

26. 12. v 8.00 hod.   

    

Jamné n. Orl.    24. 12. v 9.30 hod.       

25. 12. v 9.30 hod.         

26. 12. v 9.30 hod. 

 

Orličky       24. 12. v 16.00 hod.       

26. 12. v 11.00 hod. 

 

Čenkovice       25. 12. v 11.00 hod. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 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 9. ledna 2018. Vítány jsou také reakce, připomínky, 

náměty či dotazy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení 

příspěvků a případně text zkrátit.  
                    

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad 

Orlicí. Redakční rada (RR): Josef Fišer, Renata Jasanská, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Kateřina 

Řeháková. Pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. Elektronickou podobu najdete 

na www.svaty.bartolomej.cz. 

 

Přejeme všem čtenářům Natanaela pěkný advent. 

Kéž je to čas požehnaný a plodný a přinese každému z vás  

vánoční dar největší – radost z narození Spasitele. 

 

Redakce Natanaela 

 

 

 

 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
http://www.svaty.bartolomej.cz/

