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Mariin milující pohled
Svatba v galilejské Káně, to je Mariina víra a láska. Nechme se prostoupit tímto
tajemstvím. Velice konkrétní Mariina láska vedla také k prvnímu Kristovu zázraku. Proměnil
vodu ve víno.
Lidé mají za to, že svatba bez alkoholu je nemyslitelná: Já už viděl svateb! Přiznávám,
že jsem toho při nich dost vypil. Dnes samozřejmě aby člověk počítal s tím, že u východu
ze svatebního sálu bude stát ministr vnitra a donutí vás fouknout do balónku, aby zjistil, kolik
promile alkoholu máte v krvi.
Na Ježíše Krista asi u východu ze sálu policajti nečekali. Auta tehdy nebyla. Jak už je
daleko ta doba, kdy člověku – když už byl na mol – jen stačilo vyšplhat se do sedla koně,
který ho sám dovezl domů!
Ježíšův první zázrak sice byla proměna vody ve víno (pravděpodobně to nejlepší!), ale
to neznamená, že nám doporučil pít přes míru! A jestliže Mohamed úplně zakázal pít alkohol,
pak to nebylo proto, že by alkohol, a zvlášť víno, byl špatný. Zakázal ho proto, že ho lidi pili
příliš.
Maria už ví, jakou moc má její syn. Prostě to konstatovala. A s nevinným výrazem
ve tváři říká Kristu: „Synu, už nemají víno.“ Pán jí odpovídá: „Co já s tím mám společného?“
I on se tváří, že neví, oč jde. Ale poroučí, aby džbány naplnili vodou, a žehná je. Maria ví,
že její syn dokáže rozradostnit lidské srdce i tělo. Skrze tento zázrak nám Maria
zprostředkovává víru v Boha, který je velmi lidský a nám blízký. Projevuje se tu úžasná
Kristova srdečnost. Měl mnoho přátel: Lazara, Marii z Magdaly, Jana a řadu dalších. Byl
nesmírně pozorný a plný života. A proto i my rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost
k druhým. Ty starý medvěde, který už nenosíš růže své bábě, kup zase jednou kytici a zanes ji
své ženě! Bude mít velkou radost. Ježíš nás učí životu, uzdravení srdce a těla, a především
a nadevše činné lásce.
Pater Guy Gilbert
Připravil JF
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bude milovat. A přijdeme k němu
a učiníme si u něho příbytek.
Připravila RJ

Když se řekne …
Máme tu další podzimní měsíc.
Říjen je měsíc dešťů a plískanic, kdy jsou
dny chladné a kdy si rádi dopřejeme teplo
domova. V říjnu slavíme tyto zasvěcené
svátky: 1. 10. Svatá Terezie od Dítěte
Ježíše, 2. 10. Svatí andělé strážní, 4. 10.
Svatý František z Assisi, 18. 10. Svátek
svatého Lukáše, 28. 10. Svátek svatého
Šimona a Judy.

Liturgický rok
Terezie od Ježíše – vzor moudrosti
a kreativity
Svatá
Terezie,
odhal
všem
křesťanům vnitřní svět duše, poklad ukrytý
v našem nitru, zářivou komnatu Boží. Dej,
aby si svět kolem nás uchoval stopu
Stvořitele a byl otevřenou knihou hovořící
o Bohu.
Přijmi mou přímluvu za duše
oslavující bez ustání Boha, za ty, kteří
přijali velkou důstojnost Božích přátel,
za ty, kteří hledají Boha v temnotách, aby
se jim zjevilo světlo, jímž je Kristus.
Žehnej
těm,
kteří
touží
po porozumění a harmonii, kteří jsou
strůjci bratrství a solidarity, protože ti, kdo
slouží Pánu, si musí být navzájem oporou,
neboť láska roste také ve vzájemném
sdílení. Chraň lidi pracující na moři
i na polích, zaměstnané i zaměstnavatele,
chraň seniory, kteří v tobě nalézají vzor
moudrosti a neustálé kreativity.
Žehnej rodinám, mládeži a dětem.
Ať nalézají svět pokoje a svobody důstojný
lidí povolaných ke společenství s Bohem,
ve kterém se budou moci rozvíjet lidské
ctnosti pozvednuté ve tvé osobě ke slávě
křesťanské svatosti: pravda, spravedlnost,
vytrvalost a úcta k člověku, mírnost
a upřímnost, přátelství a vděčnost.

V tomto měsíci, přesněji 26. 10. končí letní
čas, kdy se hodiny posouvají ze třetí
hodiny ranní na druhou hodinu ranní.

Sv. Šimon a Juda
Atributy: sekyra a kopí
Šimon zvaný Kananejský nebo také
Horlivec patřil mezi dvanáct apoštolů.
O jeho životě máme málo informací,
původně náležel k bojovné nacionalistické
skupině, která chtěla uspíšit Boží vládu
na zemi odbojem proti římské nadvládě.
Pravděpodobně zemřel mučednickou
smrtí.
Také Juda nebo Tadeáš byl jedním
z Dvanácti. V evangeliu se nachází dva
nositelé tohoto jména. Jeden z nich je
apoštol a druhý je Ježíšův bratranec
a autor epištoly nazvané list Judův.
Tadeáš, nazývaný také Juda Jakubův, což
znamená syn blíže neurčeného Jakuba,
pocházel také z nacionalistických kruhů. Je
znám svojí otázkou, s níž se obrátil při
poslední večeři na Ježíše: „Pane, jak to že
se chceš zjevit nám a světu ne?“ Což mu
vyneslo krásný slib: Miluje-li mne kdo,
bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho

Jan Pavel II.
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Prosme Pannu Marii, aby nás učila
prožívat naši víru v každodenních skutcích
a dávat víc prostoru Pánu.

okamžik našeho života se všemi
možnostmi, které skýtá. Bůh nám ho dal
a záleží na nás, jak ho využijeme, je na nás,
jestli se otevřeme všem rozmanitým
obdarováním, které nám nabízí.
Závěrem bych vás ráda pozvala
k více či méně krátkému zamyšlení nad
tím, za co můžete být vděční. Takové
rozvažování a reflexe se mohou stát
každodenním večerním rituálem spojeným
s modlitbou. Je možné si začíst vést
i vlastní deník vděčnosti. Již po čtrnácti
dnech
praktikování
této
metody
(každodenní zapisování a zamýšlení se nad
tím, co bylo darem) bylo statisticky
ověřeným pokusem (Emmons, McCullouh,
2001) zjištěno nenáhodné zvýšení duševní
i tělesné pohody a dokonce i zlepšování
mezilidských vztahů. Zkusíme to taky? 

papež František
Připravila ZS

Příspěvky čtenářů
Cesta vděčnosti
Chci se s vámi podělit o několik
myšlenek
inspirovaných
přednáškou
Davida Steindla-Rasta „Chcete být šťastní?
Buďte vděční“ a knihou „Psychologie
vděčnosti a nevděčnosti“, kterou napsal
Jaro Křivohlavý.
Někdy si myslíme, že budeme
šťastní, až dostaneme to, po čem toužíme.
Není to ale spíše tak, že štěstí přijde
s oceněním toho, co máme, s přijetím
našeho životního příběhu? Existují lidé
úspěšní, bohatí, kteří ale i přes to všechno
šťastní nejsou. Naopak se můžeme setkat
s lidmi, kteří se musí potýkat s rozličnými
těžkostmi života, hluboké vnitřní štěstí jim
ale nechybí. Štěstí mnohdy tkví v přístupu.
Je důležité si uvědomit, že ačkoliv některé
věci nezměníme, máme možnost si vybrat,
jaký postoj zaujmeme. Pojďme se proto
pokusit vydat cestou, která tlumí
pesimismus, posiluje naději, rozšiřuje
zorný úhel, aktivuje nás a připravuje
na životní těžkosti, zkusme kráčet cestou
vděčnosti. Jistěže nemůžeme být vděční
za všechno, příkladem mohou být nemoc,
nenávist či válka. Vždy tu je ale jeden
vzácný, ničím nezasloužený dar, za který
vděční být můžeme. Je jím přítomný

Připravila Hanka Strnadová

Z farnosti
V rámci oprav střechy kostela
sv. Bartoloměje byla uložena do věžičky
měděná, zaletovaná truhlice s poselstvím
příštím generacím. Truhlice váží 6,5 kg
a
obsahuje:
průvodní
dopis
od P. Pokorného (viz. níže), zpráva
od starosty města, křížek, mince z naší
doby, 3 háčkované předměty, keramický
kostelík,
pamětní
medaile
města
Jablonného, kniha o Jablonném z r. 2006,
DVD Živý betlém, 17 pohlednic města
z různých dob, 40 fotografií církevních
památek našeho města, 8 dopisů
od farníků, 7 fotografií z akcí ve farnosti,
parte, 12 obrázků a dopisů od dětí,
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4 výtisky Katolického týdeníku, 2 výtisky
Natanaela,
Jablonský
zpravodaj
a
informační
průvodce
města,
vystřihovánka kostela sv. Bartoloměje,
zpráva od pokrývačské firmy Lux a 16
dalších zpráv od místních firem, škol,
spolků, a živnostníků.

sv. Bartoloměje nečeká žádná živelná, ani
jiná pohroma, a že opravy střechy budou
kvalitní a dlouho vydrží.
Při opravě střehy kostela jsem
dostal nápad vytvořit a ve věžičce uchovat
pro příští generace doklad o životě
v Jablonném nad Orlicí v roce 2014. Nabídl
jsem zastupitelstvu města, různým
spolkům, firmám, občanům i dětem
možnost poslat takto své poselství, zprávu,
či obrázek budoucím generacím. Nijak
jsem přinesené příspěvky netřídil a vše, co
mi lidé donesli, jsem do této plechové
krabice vložil. Doufám, že vás nález tohoto
„pokladu“ potěšil a snad i trochu poučí
o naší době. Na oplátku se můžete za nás,
kteří jsme vše pro Vás nachystali, pomodlit
a vzpomenout při mši svaté.
Chvála, sláva a dík našemu Pánu
Ježíši Kristu nyní i na věky věků!

Ve věžičce je také uložena dřevěná
šindel, která byla při opravě nalezena,
a nese tento jedinečný zápis:

Pavel Pokorný, kněz
Nově

pobyjeno

dne

2.

října

Rozhovor
s panem
Michalem
Luxem- majitelem firmy opravující
střechu kostela.

1889
Petr Peškar to psal .
Anton Hubálek mistr Tesařsky

Využili jsme čas po té, co mistr
tesařský – pan Michal Lux, dokončil
letování měděné truhlice, a položili jsme
mu několik otázek:

v Kyšperk

Jak se vám líbí práce na střeše kostela
v porovnání s běžnými střechami?

Průvodní dopis O. Pavla budoucím
generacím:

Práce se nám líbí, protože je za námi něco
vidět a kdykoliv jedeme kolem, tak si
vzpomeneme na to, jak jsme v té výšce
museli pracovat. Na druhou stranu je to
práce náročná a člověk si občas stěžuje,

Vážení čtenáři tohoto listu.
Nemám v tuto chvíli ponětí, kdo
a kdy bude tyto řádky číst. Doufám, že to
bude za hodně dlouhou dobu, že kostel
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protože to úplně zas tak jednoduše nejde;
ale člověk může být rád, že to dělá,
protože z toho má dobrý pocit.

Kdo objevil starý nápis na šindeli?
Podepsali jste se už také někam?
Je to šindel a dříve tomu říkali „šift“.
Dřevěnou šindel s nápisem objevil Jiří
Novotný z Nekoře při demontáži bednění
a šindele z malé věže. Téměř na každé
střeše

Kolik kostelů jste již opravovali?
Asi šest kostelů, například Čenkovice,
Klášterec nad Orlicí, Sobkovice, Horní
Dobrouč, zvonice u zámecké kaple
v Letohradě,
kaple
v Letohradě
na Kopečku, Verměřovice, Dolní Čermná
a Jablonné nad Orlicí.

bývá třeba nápis na trámu, kam se všichni
tužkou podepsali. My jsme podepsaní tady
(v truhlici).

Jaké přednosti a výhody má zvolená
krytina?

Kolik vás pracuje na střeše a jak jste
jištění?

Věžička je oplechovaná do mědi,
klempířské prvky a plechování je také
z měděného plechu a krytina na střeše je
z přírodní břidlice. Věžička by se do té
břidlice dávala velice špatně. Břidlice má
výhodu, že je to přírodní, stálý, pevný
materiál a má opravdu dlouhou životnost,
tak 100 – 300 let. V Čenkovicích břidlice
odpadala jen proto, že tam zrezivěli
hřebíky, tak to teď přibíjíme měděnýma.
Ale ta střecha nepřežije tak dlouho kvůli
dřevu.

Pracuje nás 6 – 8 dělníků, teď už
se nejistíme, protože tam máme lešení, ale
ten, kdo není zvyklý, tak se jistí, protože
člověk spadne jen jednou
Děkujeme za rozhovor i za práci na střeše
kostela!
Připravila JN

Informace k výuce náboženství
Náboženství 2. stupeň – čtvrtek ve 12:55 – 13:25, základní škola, uč. 110.
Náboženství na faře – úterý jednou za čtrnáct dní v 16:30 – 17:30
Bližší informace o termínech najdete na webových stránkách farnosti. Do obou skupinek se
mohou další děti přidat kdykoliv během školního roku.
Náboženství Orličky – středa ve 13:30
V letošním školním roce se do náboženství přihlásilo 25 dětí z 1 . - 5. ročníku.
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Modlitba růžence v naší farnosti
Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. V naší farnosti je již tradičně
zvykem modlit se růženec od 18:00 hod. před večerní mší svatou. V měsíci říjnu se pak
růženec modlíme ještě po ranní mši svaté. Tak to zůstává zachováno.
Letos poprvé je rozšířena nabídka modlitby růžence také na úterý a čtvrtek večer
od 18:00 hod. Tyto modlitby chceme věnovat na konkrétní úmysly.

Konkrétní úmysly modlitby růžence:
úterý 7. 10. od 18:00 hod.

Na svátek P. Marie Růžencové se budeme modlit za mír ve
světě.

čtvrtek 9. 10. od 18:00
hod.

Prosíme o požehnání při volbách a za naše město.

úterý 14. 10. od 18:00 hod.

Za naši farnost – prosíme o Boží pomoc a požehnání při
opravě střechy kostela a za dobré vztahy mezi farníky.

čtvrtek 16. 10. od 18:00
hod.

Za kněze, duchovní povolání a celou církev.

úterý 21. 10. od 18:00 hod.

Za obrácení hříšníků.

čtvrtek 23. 10. od 18:00
hod.

Růženec s písničkou a obrázky – k modlitbě jsou zvány
především rodiny a děti. Můžeme vyprošovat požehnání pro
učitele a kamarády.

úterý 28. 10. od 18:00 hod.

Růženec za ochranu nenarozených dětí, po modlitbě
následují Modlitby matek.

čtvrtek 30. 10. od 18:00
hod.

Za duše v očistci

Pokud by se někdo v tyto dny chtěl ujmout vedení modlitby, domluví se s ostatními
přímo v kostele. Děkujeme!
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Růženec ve vězeňské cele
Ráno jsem v cele cvičil, pokud nehlídal obzvláštní sadista. Po snídani jsem pak
odstartoval modlitební maraton. Má ranní modlitba byla prosbou za církev všude na světě,
ale zejména tam, kde je pronásledována. Prosil jsem za svobodu
národů, za jejich mravní, kulturní, hospodářský i politický rozvoj.
Zcela starozákonně jsem prosil: „Bože, rozmetej komunismus, ať
z toho nelidského systému nic nezbude, ale zachovej národy, které
mu podlehly, jejich kulturní i materiální hodnoty. Učiň naše děti
a mládež imunními vůči demagogii nelidských ideologií.“
Odpoledne jsem si vyhradil „apoštolským“ cestám
po vězeňské cele. Prochodil jsem desítky kilometrů, ode dveří
k oknu, od okna
ke dveřím. Modlil jsem se přitom kompletní
růženec.
O jeho tajemstvích jsem rozjímal nejrůznějším způsobem: jednou,
že jdu v Ježíšových stopách, jindy jsem uvažoval o skutcích milosrdenství, také o Desateru
nebo Kázání na hoře. Modlil jsem se v Kristově duchu, aby všichni jedno byli, za pravoslavné,
české bratry, husity, židy, za věřící i nevěřící, za sjednocení křesťanů a porozumění mezi
národy, zejména mezi Čechy a Slováky.
(Z autobiografické knihy Václava Vaško: Ne vším jsem byl rád, Karmelitánské nakladatelství.)

Připravila JN

Růžencová kytice pro Marii – bolestná
rukopis - Zdeněk Cyril 1978, nepublikováno
Bodá mě svými trny skvělá rudá růže,
jíž rozkvetl Tvůj život, Matko Maria,
a s Tebou se klaním Kristu, potícímu se krví.
Co všechno bodá v tomto tajemství!
Bodá mě, že byl Tvůj Syn počítán mezi zločince, a pláču bolestí.
Bodá mě opuštěnost Tvého Syna v Getsemanech a pláču bolestí.
Bodá mě jasná představa Tvého Syna o nadcházejícím utrpení a pláču bolestí.
Bodá mě smrtelná úzkost Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě krvavý pot Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě malátnost tří apoštolů, vyvolených ke společenství modlitby, a pláču bolestí.
Bodá mě intrikánství vůdců národa a pláču bolestí.
Bodá mě Jidášův polibek zrady a pláču bolestí.
Bodá mě zbabělost všech učedníků a pláču bolestí.
Bodá mě násilnictví a surovost všech hříšníků proti Bohu a pláču bolestí.
Spojme svou bolest s Tvou bolestí, Boží Matko, nad tím, že s e T v ů j S y n p o t i l k r v í !
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Bodá mě svými trny vzácná rudá růže,
jíž rozkvetl Tvůj život, Matko Maria,
a s Tebou se klaním bičovanému Kristu.
Co všechno bodá v tomto tajemství!
Bodá mě Pilátův nespravedlivý soud a pláču bolestí.
Bodá mě nelidské plnění rozkazů vojáky a pláču bolestí.
Bodá mě demagogie vůdců a pláču bolestí.
Bodá mě, že lid dal přednost zločinci před Svatým, a pláču bolestí.
Bodá mě každá rána bičů a pláču bolestí.
Bodá mě každý posměšek a urážka a pláču bolestí.
Bodá mě každá modřina a pláču bolestí.
Bodá mě každá podlitina a pláču bolestí.
Bodá mě živé maso, jitřené ranami, a pláču bolestí.
Bodá mě každá kost obnažená biči a pláču bolestí.
Spojujme svou bolest s Tvou bolestí, Boží Matko, nad tím, že b y l T v ů j S y n b i č o v á n !
Bodá mě svými trny nádherná rudá růže,
jíž rozkvetl Tvůj život, Matko Maria,
a s Tebou se klaním Kristu, korunovanému trním.
Co všechno bodá v tomto tajemství!
Bodá mě každičký trn trnové koruny a pláču bolestí.
Bodá mě zlá vynalézavost mučitelů a pláču bolestí.
Bodá mě každá rána zarývající korunu hlouběji do hlavy a pláču
bolestí.
Bodá mě zvůle mas proti Bohu a pláču bolestí.
Bodá mě palčivý žár pod hroty trnů a pláču bolestí.
Bodá mě nenávist nepřátel k Tvému Synu a pláču bolestí.
Bodá mě rozdrásaná hlava Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě necitelnost těch, kdo se dívají na bolesti Tvého Syna, a
pláču bolestí.
Bodá mě bezmocnost a bezbrannost Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě lidství potupené ve Tvém Synu a pláču bolestí.
Spojujme svou bolest s Tvou bolestí, Boží Matko, nad tím, že b y l T v ů j S y n k o r u n o v á n
trním!

8

Natanael

Říjen 2014

Bodá mě svými trny veliká rudá růže,
jíž rozkvetl Tvůj život, Matko Maria,
a s Tebou se klaním Kristu, nesoucímu těžký kříž.
Co všechno bodá v tomto tajemství!
Bodá mě tíha kříže Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě to, že Šimona museli přinutit, aby pomáhal nést kříž Tvému Synu, a pláču bolestí.
Bodá mě drsnost dřeva kříže Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě Tvoje setkání se Synem na křížové cestě a pláču bolestí.
Bodá mě každá tříska na kříži Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě setkání Tvého Syna s pozdní lítostí nedbalých matek a pláču bolestí.
Bodá mě zhmožděné rameno Tvého Syna, nesoucí kříž, a pláču bolestí.
Bodají mě pády Tvého Syna pod křížem a pláču bolestí.
Bodá mě každá potupa, které byl Tvůj Syn vystaven cestou na Golgotu, a pláču bolestí.
Bodá mě každý krok Tvého vysíleného Syna na křížové cestě a pláču bolestí.
Spojujme svou bolest s Tvou bolestí, Boží Matko, nad tím, že T v ů j S y n n e s l t ě ž k ý k ř í ž !
Bodá mě svými trny ušlechtilá rudá růže,
jíž rozkvetl Tvůj život, Matko Maria,
a s Tebou se klaním ukřižovanému Kristu.
Co všechno bodá v tomto tajemství!
Bodá mě každý hřeb, prorážející údy Tvého Syna, a pláču bolestí.
Bodá mě rouhání kolemstojících a pláču bolestí.
Bodá mě žízeň Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě, že jsi dostala výměnou za svého Syna jenom Jana a nás, a pláču bolestí.
Bodá mě obtížnost každého dechu Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě, jak je Tvůj Syn nahý vystaven očím chátry, a pláču bolestí.
Bodá mě maximální ochuzení Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě každá vteřina z dlouhých hodin, kdy Tvůj Syn visel na kříži, a pláču bolestí.
Bodá mě hořká smrt Tvého Syna a pláču bolestí.
Bodá mě kopí prorážející bok Tvého Syna a pláču bolestí.
Spojujme svou bolest s Tvou bolestí, Boží Matko, nad tím, že b y l T v ů j S y n u k ř i ž o v á n !
Amen! Deo gratias et Mariae!
Připravil Zdeněk Cyril Fišer
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Pozvání z farnosti
Modlitby matek - Úterý 28. 10. od 18:00 v kostele
Posezení u cimbálu
15. 11. 2014
Bližší informace očekávejte v příštím čísle.

Misijní neděle
V sobotu 18. 10. se budou na faře péci tradiční misijní chleby
různých tvarů, které se pak
za dobrovolný příspěvek na misie.

v neděli

prodají

v kostele

V neděli 19. 10. Při mši svaté budeme opět pamatovat na misie nejen v modlitbách… po
mši svaté děti nabídnou k prodeji „chléb pro misie“.

Na svátek svaté Cecílie (23. 11.) pořádá farnost Čenkovice od 16.00 v nově
opraveném v kostele sv. Vavřince koncert z děl barokních a romantických mistrů
v podání Karla Růžičky (tenor), Karolíny Brůnové (flétna), Pavla Černého (varhany).
Koncert je poděkování všem, kdo se podíleli na opravě kostela. Po koncertě bude malé
pohoštění.
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Modlitby Otců
V podzimním čase budou setkání Modliteb otců v kostele Sv. Bartoloměje v první čtvrtky
v měsíci, tedy předběžně určeno tomu tak bude – dá-li Pán - ve čtvrtek 6. listopadu 2014
a ve čtvrtek 4. prosince 2014 pokaždé v 19 hodin. Změna termínu a místa konání setkání je
možná a bude včas ohlášena.
Modlitební setkání otců je
otevřené pro otce rodin,
duchovní otce a duchovní osoby
z kterékoli křesťanské církve,
kteří jsou ochotni společně
věnovat svůj čas modlitbě podle
zavedených zvyklostí – na
úmysly svých dětí, vnuků, rodin
a dalších osob duchovně
spřízněných
Neostýchejte se přijít na setkání otců s Otcem.

Jožka Fišer

Pro děti
Mše svatá pro děti
 v úterý 7. října v 17:00 hod., po mši svaté krátký program na faře.
Hnízdečko pro školáky
 bude opět ve čtvrtek odpoledne od 16:30 hod., program bude ukončen
nejpozději v 18:00 hod.
 Pokud by se některého programu chtěli zúčastnit i mladší děti, mohou
přijít v doprovodu rodičů či prarodičů.
čtvrtek 16. 10.
Příprava na misijní neděli: vyrábíme výzdobu do kostela, připravíme obětní
průvod se symboly; zahrajeme si hry a misijní tématikou.
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čtvrtek 30. 10.
Ozdobíme skleněné lampičky a naaranžujeme kytičky, abychom mohli ozdobit
hroby našich zemřelých.

Bohoslužby v našich farnostech:
Jablonné nad Orlicí

Jamné nad Orlicí

1.11. 2014 v 8ᵒᵒ mše svatá

2.11. 2014 v 930 mše svatá

2.11. 2014 v 8ᵒᵒ mše svatá

2.11. 2014 v 17ᵒᵒ bohoslužba slova na
hřbitově

2.11. 2014 v 19ᵒᵒ bohoslužba slova na
hřbitově

Orličky

Čenkovice
1.11. 2014 v 16ᵒᵒ bohoslužba slova na
hřbitově

2.11. 2014 v 11ᵒᵒ mše svatá

2.11. 2014 v 16ᵒᵒ bohoslužba slova na hřbitově

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 dalšího čísla proběhne 10. října. Další reakce,
připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout
o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit.
NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
Redakce: Josef Fišer, Renata Jasanská, Anna Macanová, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Zdislava Stehlíková.
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. Elektronickou podobu najdete
na www.svaty.bartolomej.cz
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