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Světlo Kristovo! 

Potřikrát zazní toto zvolání v liturgii velikonoční vigilie, kdy v počínajícím soumraku září světlo 

paškálu a od něj rozžatých svic. „Vy jste světlo světa,“ říká apoštolům Ježíš v horském kázání. V dnešní 

době, kdy na každém rohu stojí lucerna a v každé místnosti  

září elektrické osvětlení, není o dostatek světla nouze. Snad dojdeš 

tam, kam chceš, světlo zahání stíny. Beze světla by mnohý 

z nás byl bezmocný. Ale dříve stačila jedna zapálená louč nebo svíce 

v okně, aby ukazovala poutníkům cestu a v temnotě noci směr z pustiny 

k lidskému obydlí – teplu, noclehu a odpočinku.  

Podobně velikonoční svíce svým jednoduchým plamenem 

zahání tmu z koutů chrámu a připomíná sílu a moc Vzkříšeného Krista, 

který svým vítězstvím nad smrtí zlomil moc ďábla nad lidmi. Pokaždé, 

když se podíváš na paškál, pomysli na Počátek a Konec všeho, Krista, 

který je stejný dnes a bude stejný i zítra a po všechny časy. Jeho ranami 

jsme uzdraveni. Uvědomuješ si to?  

Záře Ježíšovy lásky ať se nikdy, nikdy neztratí tvým očím! 

J. F. 
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Příspěvky čtenářů 

 A hořce se rozplakal 
 

 Příkladů, které se týkají problému a celého 

procesu „hřích – odpuštění“ existuje ve Starém 

i Novém zákoně mnoho. Je zde uveden dostatečný 

počet názorných příběhů, které nám ukazují velikost 

Božího milosrdenství i mnoho různých způsobů 

(ať už vhodných či špatných), jak by měl, či neměl, 

člověk k otázce smíření přistupovat. 

 První příklad – o farizeu a celníkovi: „Dva muži 

vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl 

farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se 

sám u sebe modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako 

ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo 

i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden 

a dávám desátky ze všeho, co získám.“ Avšak celník 

stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi 

pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se 

nade mnou hříšným.“ Pravím vám, že ten celník se 

vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. 

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo 

se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 18,10–14) 

 Druhý příklad – z podobenství o marnotratném 

synu: „Tu šel do sebe a řekl: „Jak mnoho nádeníků 

u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 

Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil 

jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat 

se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých 

nádeníků.“ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl 

daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, 

objal ho a políbil.“ (Lk 15,17–20) 

 Nemohu se nezmínit o životě svatého Pavla. Ten, 

ještě pod jménem Saul, patřil mezi nejhorlivější 

pronásledovatele křesťanů. Když však byl na cestě 

do Damašku, „...zazářilo kolem něho náhle světlo 

z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, 

proč mne pronásleduješ?“ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ 

On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty 

pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, 

co máš dělat.“ “(Sk 9,3–6)  

 Od této chvíle svého „obrácení“, až do konce 

svého nelehkého života (kdy mohl s čistým 

svědomím prohlásit: „Dobrý boj jsem bojoval. Běžel 

jsem velký závod. Svůj běh jsem skončil. Víru jsem 

uchoval.“) veškerým svým počínáním plnil vůli Ježíše 

Krista a v jeho jménu zemřel mučednickou smrtí. 

Nebyl to zářivý příklad ryzího pokání a kajícnosti 

trvající přibližně tři desetiletí?! 

 Tematika hříchu, pokání a odpuštění je nám určitě 

nejbližší právě ve dnech vrcholící postní doby, 

na kterou přímo navazuje vzpomínka na události 

Velikonoc. A právě sem je zasazen děj poslední 

ukázky z Nového zákona. Slýcháme jej každoročně 

v pašijovém týdnu. Jedná se o trojí Petrovo zapření 

Pána Ježíše: „Petr seděl venku na nádvoří. Tu k němu 

přistoupila jedna služka a řekla: „I ty jsi byl s tím 

Galilejským Ježíšem!“ Ale on přede všemi zapřel: 

„Nevím, co mluvíš.“ Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná 

a řekla těm, kdo tam byli: „Tenhle byl s tím 

Nazaretským Ježíšem.“ On znovu zapřel s přísahou: 

„Neznám toho člověka.“ Ale zakrátko přistoupili ti, 

kdo tam stáli, a řekli Petrovi: „Jistě i ty jsi z nich, 

vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!“ Tu se začal zaklínat 

a zapřísahat: „Neznám toho člověka.“ Vtom 

zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na slova, 

která mu Ježíš řekl: „Dříve než kohout zakokrhá, 

třikrát mě zapřeš.“ Vyšel ven a hořce se rozplakal.“ 

(Mt 26,69–75) 

 Prosím proto: Pane, ať dokážu vždy, jako ten 

hříšný celník, vyznat bez vytáček a výmluv svou 

chybu. Pokud je můj hřích déle trvající záležitostí, ať 

dokážu včas správně vyhodnotit situaci a jako 

marnotratný syn najdu správnou cestu zpět. Ať svou 

víru dokážu uchovat až do samého konce svého 

života, jako to činil svatý Pavel. A pokud opět 

zhřeším, i tehdy, kdy by to nikdo ode mě nečekal, 

ať svůj hřích dokážu přiznat a nestydím se 

za upřímnou lítost nad svým zlým skutkem, i kdybych 

se se svatým Petrem hořce rozplakal. Vždyť pokorné 

přiznání s upřímnou lítostí nás dokáže vrátit 

do života; tvrdošíjné zapírání a lež ostatním i sobě 

samému je schopno nám zničit svědomí, vztahy, 

život,... 

Josef Rada 
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Modlitba lesa 
 

Milý člověče! 

Jsem dárcem tepla u tvého krbu za chladných 

nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru 

letního slunce. Já jsem dal trámoví tvému obydlí 

a desku tvému stolu, ze mne je tvé lože, ve kterém 

spáváš, a kolébka tvého syna, já jsem dal topůrko 

do tvé sekery, vzduch a vodu k tvému žití, ze mne 

jsou prkna a víko tvé rakve, jsem tím, čím 

pro blahobyt je chléb a pro nevěstu kvítí. Slyš nyní 

mou prosbu – nenič mne a nepustoš, nenos sem 

střepy a odpadky.  

Kamarádi. 

Toto stálo na kovové desce na začátku cesty 

do Hradisek, je to prosba lesa.  

zapsala Marie Prchalová před 15ti roky 

 

Rozloučení se smrkem a vítání s lípou 
 

Před týdnem padl k zemi „farský smrk“ – 

nejvyšší strom farské zahrady. Každý, kdo vcházel 

do fary, nebo z ní vycházel, zcela jistě na něj 

pohlédnul. Stejně tak tento velikán celá léta shlížel 

na nás farníky, na kněze a byl svědkem mnohých 

farních událostí. Sluší se tomuto věrnému průvodci 

vzdát čest krátkou vzpomínkou. 

Strom vysadil P. Mokrý. Podle jedné 

z pamětnic je tomu tento rok 52 let. Podle počtu 

letokruhů, které ale nebyly zcela čitelné, je stáří 

stromu 45 let. Vysazen byl tedy mezi lety 1960 až 

1967. S největší pravděpodobností se jedná o smrk 

Engelmannův (Picea Engelmannii), který je 

charakteristickou dřevinou západní části Severní 

Ameriky. V příznivých podmínkách může dosáhnout 

výšky až 60 m. 

V roce 2011 byly dva ze tří vrcholů smrku 

zlomeny během bouřky. Jeden úlomek poškodil 

střechu fary a okap. Druhý byl pádem zaražen 

do země v metrové hloubce. Síla kmene v místě 

zlomu byla cca 25 cm. Toto poškození stromu bylo 

také důvodem k jeho poražení. Kromě estetické vady 

způsobené silným větrem byl jeho zbylý narušený 

vrchol možným ohrožením pro osoby v jeho 

blízkosti. Výška poraženého smrku byla 22 m, 

průměr kmene při patě 66 cm, obvod mírně přes dva 

metry.  

Smrk svým zánikem také uvolnil místo lípě 

srdčité (Tilia cordata 'Roelvo'), která byla vysazena 

na podzim roku 2011 o několik metrů výše 

za asistence P. Pokorného. Výsadba proběhla jako 

součást celorepublikové akce Stromy Anežky České, 

kterou pořádala Česká rada dětí a mládeže. V celé ČR 

bylo takto vysazeno 100 stromů.  

Od minulého roku tedy sleduje naše kroky 

nový důvěrník, který byl vysazen v bezpečné 

vzdálenosti od fary. Až 

bude ve svých 

nejlepších letech 

vypravovat o našich 

časech a o našich 

skutcích, bude 

v horkém létě příjemně 

stínit a v zimě 

propouštět světlo.  

Bude potravou pro hejna včel a domovem 

pro různou havěť. Našim potomkům bude 

služebníkem a inspirací pro smysluplný život. 

Ale farský smrk ještě neřekl poslední slovo. 

To zazní, až se jeho poslední vyschlé polínko, v jedné 

z dalších zim, promění v příjemné teplo, zavoní 

a odletí do nebe.  

Ivo Roškanin 

 

Liturgický rok 

 Velikonoce 

Velikonoce jsou největším křesťanským 

svátkem, oslavou největšího křesťanského 

tajemství, kdy Boží Syn pro naši spásu dává svůj 

život a svým vzkříšením přemáhá smrt. 
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Možnost modlitby v kostele v Jablonném nad Orlicí: 

Zelený čtvrtek   modlitba v Getsemanské zahradě 

  po skončení mše svaté do 23:00 hod. 

Velký Pátek   modlitba u Božího hrobu 

  po skončení obřadů do 23:00 hod. 

Bílá sobota   modlitba u Božího hrobu 

  od 7:00 hod. do 19:00 hod. 

Možnost modlitby v kostele v Jamném nad Orlicí: 

Velký Pátek   modlitba u Božího hrobu 

  po skončení obřadů do 20:00 hod. 

Bílá sobota   modlitba u Božího hrobu 

  od 12:00 hod. do 16:00 hod. 

Modlitba v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu 

nám dává příležitost prožít v tichosti s Kristem 

skutečnost opuštěnosti, utrpení a smrti a vzdát mu 

díky za tento jeho výkupný čin, který dovršil svým 

zmrtvýchvstáním. 

Velikonoční bohoslužby: 

Zelený čtvrtek  Jablonné n. O.  18:30 hod. 

 Jamné n. O.   16:00 hod. 

 

Velký Pátek  Jablonné n. O.  18:30 hod. 

  Jamné n. O.  16:00 hod. 

 

Bílá sobota  Jablonné n. O.  20:00 hod. 

 

Slavnost   Jablonné n. O.    8:00 hod. 

Zmrtvýchvstání  Jamné n. O.     9:30 hod.  

Páně  Orličky    11:00 hod. 

 

Velikonoční  Jablonné n. O.    8:00 hod. 

pondělí   Jamné n. O.     9:30 hod. 

  Čenkovice     11:00 hod. 

Na Květnou neděli si připomeneme Ježíšův 

slavnostní vjezd do Jeruzaléma. V průvodu 

s požehnanými ratolestmi, jež jsou znamením 

života a vítězství, se veřejně přihlásíme 

k následování Krista ve víře a lásce. Tématem 

liturgie večera Zeleného čtvrtku jsou dvě události: 

Ježíšova Poslední večeře a jeho modlitba 

v Getsemanské zahradě. Při Poslední večeři Ježíš 

ustanovuje eucharistii, jako hostinu oběti a lásky, a 

myje apoštolům nohy. Obřad mytí nohou je 

symbolem Ježíšovy pokory a oddanosti. Ježíšova 

modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí je 

pak začátkem jeho utrpení. Velký Pátek je 

vzpomínkou na smrt Ježíše Krista na kříži, je dnem 

přísného postu od masa a újmy v jídle (zdrženlivost 

od masa zavazuje od 14 let, 

újma v jídle od 18 do 60 

let). Na Bílou sobotu si 

připomínáme Kristovo 

spočinutí v hrobě. Při 

večerní vigilii v tento den 

a při mši v neděli o Slavnosti 

Zmrtvýchvstání Páně ráno 

se pak slaví Kristovo 

vzkříšení. Velikonoční doba 

pokračuje až do neděle 

Seslání Ducha svatého. 

Vydejme se s Kristem na cestu kříže ke 

vzkříšení a radujme se z toho, že Kristova láska 

překonala smrt a otevřela nám cestu k životu. 

Zdislava Stehlíková 

 

Svátek Božího Milosrdenství 
 

Protože se opět blíží svátek Božího 

Milosrdenství, ráda bych poukázala na některé věci, 

které jsou s tímto svátkem spojeny, a které nám 

mohou v životě hodně pomoci. Se svátkem Božího 

Milosrdenství je v dnešní době spojeno především 

jméno sestry Marie Faustyny Kowalské. 

Sestra Marie Faustyna Kowalská se narodila 

v Polsku 25. srpna 1905 jako třetí z deseti dětí 

v chudé a zbožné rolnické rodině. Při křtu dostala 
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jméno Helena. Od 

dětství vynikala 

zbožností, láskou 

k modlitbě, pracovitostí 

a poslušností i velkou 

citlivostí k potřebám 

druhých. Do školy 

chodila necelé tři roky. 

Hlas povolání pociťovala 

už v 7 letech, ale rodiče 

s jejím vstupem 

do kláštera nesouhlasili. 

Teprve roku 1925 vkročila do klauzury kláštera 

Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství 

ve Varšavě, kde dostala jméno s. Marie Faustyna. 

Celý její život se soustřeďoval na důslednou snahu 

o stále dokonalejší sjednocení s Bohem a 

na obětavou spolupráci s Ježíšem na díle záchrany 

duší. Přesto navenek nic neprozrazovalo její 

neobvykle bohatý mystický život. Pán ji obdařil 

velkými milostmi. Přísný způsob života a 

vyčerpávající posty ještě před vstupem 

do kongregace její organismus velmi oslabily. Sestra 

Faustýna však dala svůj život v oběť za hříšníky. 

Fyzicky úplně vyčerpaná, ale duchovně zcela zralá, 

zemřela v pověsti svatosti 5. října 1938, krátce po 

dovršení 33. roku života, z čehož 13 let prožila 

v řádu. Poslání s. Faustyny spočívá v připomenutí 

známé, ale zapomenuté pravdy víry o milosrdné Boží 

lásce k lidem a v předávání nových forem úcty 

k Božímu Milosrdenství. 

Svátek Milosrdenství – poprvé Pán Ježíš 

hovořil o ustanovení 

tohoto svátku v Plocku 

roku 1931, kde 

oznamoval, jak má obraz 

vzniknout. "Toužím, aby 

Milosrdenství mělo 

svátek. Chci, aby ten 

obraz, který namaluješ 

štětcem, byl slavnostně 

posvěcen o první neděli 

po Velikonocích; tato 

neděle má být svátkem Milosrdenství". Svátek je 

časem milosti pro všechny lidi. Pán Ježíš řekl: 

"Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a 

úkrytem pro všechny duše a zvláště pro ubohé 

hříšníky. Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. 

Dávám jim poslední záchranu – svátek mého 

milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému 

milosrdenství, zahynou navěky". 

Velikost tohoto svátku je dána velikostí 

neobvyklých příslibů, které Pán Ježíš tomuto svátku 

dal. "Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten 

dosáhne úplného odpuštění vin a trestů" a dále 

"V ten den je otevřeno nitro mého milosrdenství; 

celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji 

mého milosrdenství přiblíží; ať se žádná duše nebojí 

ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat". 

Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá 

v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství – začíná 

na Velký pátek a trvá devět dní. "Jak velké milosti 

udělím duším, které se budou tuto korunku modlit! 

Každou duši, která se tuto korunku bude modlit, 

bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné 

výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich 

pomodlí". "I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, 

jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne 

u mého nekonečného milosrdenství milost". Hodina 

Milosrdenství – třetí hodinu odpoledne – tj. hodinu 

své smrti pojmenoval Pán Ježíš "Hodinou 

Milosrdenství" pro svět. Vyzývá nás, abychom se 

ve tři hodiny odpoledne každého dne na chvíli 

zahloubali do jeho umučení, zvláště do jeho 

opuštěnosti v hodině smrti. Pán Ježíš řekl sestře 

Faustyně: "Snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost 

křížové cesty..., nemůžeš-li, tak alespoň na chvíli 

vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné 

milosrdenství v Nejsvětější Svátosti... a jestliže 

nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, 

kde jsi, alespoň na okamžik. kdykoliv uslyšíš, jak 

hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého 

milosrdenství, veleb je a oslavuj. V tuto hodinu 

vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno. V tuto hodinu 

se dostalo milosti celému světu". 
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Svatý Otec Jan Pavel II. vyhlásil svátek Božího 

Milosrdenství pro celou církev 30. dubna 2000, v den 

svatořečení svaté Faustyny. Na závěr bych ještě 

připojila pár Ježíšových slov sestře Faustyně, ale 

nejen jí, ale také vlastně nám všem. Svátost smíření: 

"Řekni duším, ať hledají útěchu v tribunále 

milosrdenství (t.j. ve svaté zpovědi), tam jsou 

největší zázraky, které se neustále opakují. K získání 

tohoto zázraku není třeba podniknout dalekou pouť 

ani konat nějaké vnější obřady, nýbrž stačí s vírou 

přistoupit k nohám mého zástupce a vypovědět mu 

svou bídu a zázrak Božího milosrdenství se plně 

projeví. Milosrdenství je největší Boží vlastností. Pán 

Ježíš řekl svaté Faustyně: "Nechť vkládají naději 

do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před 

ostatními mají právo na důvěru v propast mého 

milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství 

znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého 

milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším 

uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu 

nikoho trestat, i kdyby byl největší hříšník, jestliže se 

dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém 

neproniknutelném milosrdenství ospravedlňuji. 

Napiš: dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, 

otevírám nejprve dokořán dveře svého 

milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi 

milosrdenství, musí projít dveřmi mé 

spravedlnosti..." 

 

"LIDSTVO NENALEZNE POKOJ, DOKUD SE 

S DŮVĚROU NEOBRÁTÍ K MÉMU MILOSRDENSTVÍ." 

 

Ráda bych se s vámi podělila o svoji 

zkušenost s Božím milosrdenstvím. Docela náhodou 

jsem četla článek o Božím milosrdenství, právě 

na začátku období v těhotenství, kdy jsem musela 

zůstat ležet. Byl zrovna svatý týden… Článek začínal 

přirovnáním Božího milosrdenství k mateřskému 

lůnu – „tak jako my matky chráníme pod srdcem své 

dítě a toužíme po tom, aby přišlo na svět úplně 

zdravé, má Bůh stejnou touhu chránit a dovést 

k plnosti zdraví každou duši, kterou stvořil!“ To mne 

oslovilo. Dále jsem se dozvěděla o modlitbě korunky 

a novény s velikým příslibem vyslyšení. Řekla jsem si, 

že to zkusím. Modlila jsem se novénu na úmysl, aby 

s naším miminkem vše dobře dopadlo. Mohlo se 

narodit předčasně i překotně a bylo v poloze koncem 

pánevním. Modlila jsem se korunku nahlas se svými 

dvěma staršími dětmi (2 a 4 roky). Uplynul měsíc a já 

si často opakovala větu: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Přišel 

den, kdy jsem cítila, že je miminko hodně neklidné 

a živé. Odpoledne se zastavila babička a vyprávěla 

mi, co četla v novinách – Paní, která měla dítě 

ve stejné poloze jako já, jela prý do porodnice 

s určitými obavami, ale poslali ji domů. Doma se jí 

pak děťátko rodilo náhle a rychle a zadusilo se. Ten 

příběh se podobal mému. Také už jsem byla dvakrát 

s určitými pochybnostmi v porodnici, ale poslali mne 

domů. Já jsem však vše svěřila do Božího 

milosrdenství. Večer jsem šla uspávat děti. Nevěděla 

jsem, co dělat, jestli jít spát nebo odjet 

do porodnice. Starší dcerka mi však najednou řekla: 

„Mami, mohly bychom se ještě pomodlit.“ A podala 

mi růženec, který náhodou ležel na okně. Musím to 

vysvětlit – s dětmi jsme se v té době před spaním 

nemodlili a růženec už vůbec ne. Moje čtyřletá dcera 

si po měsíci najednou vzpomněla na modlitbu 

korunky! Bůh promluvil skrze ni. Už jsem věděla, co 

dělat – pomodlila jsem se a s důvěrou k Ježíši šla 

spát. K ránu jsme odjeli do porodnice a narodila se 

nám zdravá holčička. Moje prosba byla tak krásně 

vyslyšena. 

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho 

milosrdenství je věčné!“ 

podle Fatym zpracovala JN 

 

Nejen pro ministranty 

         Když se řekne… 

    …liturgické barvy 
 

Od Abraháma až 

do dnešní doby se lidé, kteří 

poznali Boží lásku, snažili 

Hospodinu dávat to nejvzácnější 

a nejkrásnější, co měli. Všechno, 
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co zrodí země jako první a každý prvorozený živý 

tvor patří Pánu – tak si počínali Izraelité. O kráse 

jeruzalémského chrámu se vědělo po celém 

tehdejším známém světě. Jistě i první křesťané 

v římských katakombách prostírali k bohoslužbě 

nejkvalitnější plátna a nejpěknější poháry. Dodnes 

můžeme obdivovat velkolepou architekturu 

chrámů i povznášející prostotu venkovských 

kapliček.  

Všechno má svůj význam a smysl. Kromě 

krásy a cenných materiálů chtějí křesťanské chrámy 

svou architekturou svému okolí říci: „Zastav se, 

člověče, a pojď blíž. Zde je místo, kde se můžeš 

setkat s Bohem. Tady je stánek setkávání se 

Stvořitelem, můžeš se mu poklonit – je tu přítomen 

ve svátosti oltářní. Mé stěny se zvedají k nebi, 

podobně jako tvá modlitba letí k Ježíšovu srdci. 

Hlas zvonu, který zaznívá z mé věže, třikrát denně 

připomíná lidem počátek Božího plánu naší spásy 

v modlitbě Anděl Páně, svolává k bohoslužbám, 

vyprovází duši zemřelého na jeho cestě mimo 

svět...“ 

Pokud máme být správnými křesťany, měli 

bychom co možná nejvíce vědět o všem, co Kristus 

ustanovil ve své církvi. V současné „moderní“ době 

většině lidí náboženství nic neříká a katolická církev 

mnohé přímo odrazuje. Proč? „Málo se modlíme, 

málo se postíme,“ řeknete si. Možná je to tak. 

K tomu lze připojit: „Jsme málo přesvědčiví.“ Naše 

chování a jednání asi lidem neukazuje správnou 

cestu. Zeptal se vás už někdo na něco z oblasti víry, 

duchovního života, křesťanství? Zajímal se někdo 

z vašeho okolí například o význam slavení mše 

svaté? Opravdu ano? 

A dokázali jste mu 

správně odpovědět? Je 

dobře, když se člověk 

ptá. Ale najde někoho, 

kdo mu pravdivě a 

dobře odpoví? Bude 

mít možnost setkat se 

s někým z nás – 

křesťanů – kdo ho neodmítne a bude mu umět 

vysvětlit všechno to, čím žijeme? 

Například – víme správně, proč při liturgii 

užíváme různé liturgické barvy? A víme, které to 

jsou? Povězme si to tedy. Liturgické barvy jsou 

používány především u bohoslužebných rouch, 

mohou také dominovat při výzdobě oltářů.  

Bílá je barva radosti. Přísluší našemu Pánu, 

Panně Marii, andělům, a svatým, kteří nezemřeli 

mučednickou smrtí. Bílá patří také době vánoční a 

velikonoční a užívá se při udělování křtu, svátosti 

manželství a svěcení kněžstva. 

Fialová je barva pokání. Užívá se v adventu, 

postě, při kajících bohoslužbách, při svátosti 

smíření a při svátosti nemocných, případně 

při obřadech za zemřelé. 

Červená je barva lásky, ohně a krve. Volíme 

ji při bohoslužbách o Duchu svatém, o svátcích 

mučedníků, při svátosti biřmování, na Květnou 

neděli a o Velkém pátku. 

Zelená je barva radostné naděje. Určena je 

pro slavení liturgie o nedělích a všedních dnech 

během roku. 

Černá barva se používá pro pohřební 

obřady a mše za zemřelé – zádušní mše. V tomto 

případě se může zaměnit za barvu fialovou. 

Růžová barva je zvláštností – představuje 

„smíchání“ fialové a bílé barvy, což má 

představovat radost pronikající do doby zpytování 

a postu. Užívá se pouze o dvou nedělích – o třetí 

neděli adventní (zvané též Gaudéte – Radujte se 

stále v Pánu) a o čtvrté neděli postní (nazývané 

Laetáre – vesel se Jeruzaléme). 

Zlatá barva je barva slavnostní a může 

rovněž zastoupit kteroukoli z ostatních liturgických 

barev. Pro zajímavost: Polní kaplani v době válek 

mívali bohoslužebné roucho oboustranné – z jedné 

strany černé a z druhé zlaté a používali jej podle 

potřeby – při zádušních obřadech a pro ostatní 

liturgii. 

 

z různých zdrojů sestavil J. Fišer 
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HLEDÁME PODNÁJEM 

 

Milí farníci, obracíme se na vás s prosbou, zda nevíte o nějakém levnějším podnájmu. 

Chtěli bychom se přestěhovat do Jablonného nad Orlicí, abychom mohli začít se stavbou domu. 

Hledáme proto podnájem na 1 – 2 roky pro rodinu s malým synkem. Nástup květen nebo 

červen 2012. Děkujeme za nabídky i tipy. Eva, Václav a Filípek Vackovi. Kontakt: 731 598 904. 

 

 

 

Vzpomínka na Majku Blažkovou 
 

Chtěla bych všem farníkům z Jablonného nad Orlicí připomenout, že 6. dubna to bude 10 let, 

co nás opustila naše farnice a kamarádka Marie Blažková. Dovolte, prosím, abych na ni vzpomněla pár 

řádky z jejího života.  

Majka se narodila 24. března 1953 v České Bělé jako nejmladší ze tří dětí. Její dětství nebylo 

růžové. Záhy přišla za tragických okolností o oba rodiče. Poté strávila dětství v dětském domově 

v Jaroměři, a to až do svých 16 let. V roce 1969 přišla na nábor Tesly do Jablonného nad Orlicí. Naše 

přátelství začalo v roce 1986, kdy jsem i já nastoupila do Tesly. 

V České Bělé chodila do kostela se svojí švagrovou, i zde je chrám zasvěcen svatému Bartoloměji. 

Jako dítě ale nebyla pokřtěna, až v roce 1993 zde v Jablonném. 

V roce 1997 odešla Majka ze zdravotních důvodů do invalidního důchodu a aktivně se zapojila 

do charitní činnosti. Pomáhala také při pečení mikulášských perníčků. 

Na konci roku 2001 se její zdravotní stav rapidně zhoršil, nakonec byla umístěna do hospice 

v Červeném Kostelci, kde také 6. dubna zemřela. Asi dva dny předtím přijala také svátost pomazání 

nemocných. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v modlitbě. 

Renata Jasanská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa 
 

V minulém čísle jsme Vás vyzvali k zapojení do ankety o postní době, nyní tedy 

zveřejňujeme odpovědi. 

 

Nic mimořádného než jindy neprožíváme v postní době. Denně se modlíme desátek růžence, v neděli celý. 

Je to naše zavedená praxe desítky let. Máme na prosby a modlitbu vyčleněný čas, který se snažíme denně 

dodržovat. 
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Postní dobu prožívám modlitbou jak v kostele, tak i na radiu Proglas. Zříkám se všeho špatného, zříkám 

se hlavně masitých pokrmů apod. Postní doba také pro mne znamená, že chodím do kostela, kde se 

zúčastňuji křížové cesty. O svatém týdnu dodržuji přísný půst. 

 

Snažím se alespoň trochu postit v pátek. Jím střídmě a prostě. Půst je jako modlitba celým tělem. Má 

velkou sílu, ale je těžké odolat. Když to zvládnu, mám radost. Druhý den si pak více vážím a užívám jídla. 

 

Při hodinách náboženství se děti zamýšlely nad těmito otázkami. Jejich odpovědi si 

můžete přečíst. (A jaká by byla Vaše odpověď?) 

 

Proč zemřel Ježíš na kříži? 

Za hříchy lidí…Protože se chtěl za nás obětovat…Aby nás vykoupil…Za dobro lidí...Umřel na kříži 

za všechny hříšné….Vzal za nás hříchy…Protože vzal svůj život za nás…Kvůli našim hříchům…Protože nás 

chtěl zachránit od ďábla…Chtěl pomoci lidem…Protože léčil nemocné a protože Pilát si myslel, že je 

mocnější než on…Ježíš zemřel na kříži, aby nás zachránil. 

 

Co bylo pro Ježíše na křížové cestě asi nejtěžší? 

Když viděl, jak jsou lidi (někteří) zlí…Že mohl učinit, aby jeho utrpení skončilo, ale on to neudělal…Že se 

mu posmívali…Nést kříž…Když Ježíš potkal svou matku a nic jí nemohl říct…Padat na zem…Dojít 

na Golgotu…Dívat se na lidi, jak ho litují…Když potkal Pannu Marii. 

 

Z čeho byl Ježíš při svém utrpení možná nejvíce smutný? 

Že musel tak daleko a že mu nikdo nepomohl…Asi že se na něj dívala 

Maria, jak trpí…Že jsou lidi pořád zlí…Že ho bičovali…Z toho, že ho Maria 

vidí takhle umírat…Že jsme byli zaslepeni zlem…Že lidi pořád lžou a 

kradou…Protože lidi ho třeba neposlouchali a pohrdali jím…Že byla smutná 

jeho matka Maria.  

 
zdroj obrázku: www 

Pozvání z farnosti 

Jarní sbírka ošacení 
pátek  13. dubna 2012 1000 – 1700 hod. 

sobota 14. dubna 2012  800 – 1600 hod. 

 

na dvoře fary v Jablonném n. O. (nad náměstím) 

 

 ošacení noste pouze čisté a zachovalé v převázaných krabicích nebo pytlích 

 prosíme o příspěvek na dopravu 

 ošacení bude použito pro charitativní účely a odvezeno do národního centra humanitární pomoci 

v Broumově 
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Johanka Fišerová, 6 let 

 

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 15. dubna. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy 

jsou rovněž vítány.  

redakce 
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