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Ročník I.      Květen 2012       Číslo 9 
Cena: malý formát 5 Kč, velký formát 10 Kč 

 
 
 
 
V letošním jarním čase jsem měl již možnost zažít výpravu do bledulkového údolí v Čenkovicích, 

sbírání petrklíčů u Martinovy hatě, první letošní bouřku, píchnutí vosy, koupání v Pastvinách, sekání 

zahrady a rozpuk třešní... Příroda nabírá rychlost, neptá se, 

jestli jí stačíme a každý den přichází s něčím novým. 

I když se ve všem každý rok opakuje, nikdy nás neomrzí. 

Stačí ji jen vnímat. Ve všem tom čarokrásném úprku se zrcadlí 

hodnota času, který máme. Radost a tíseň z pomíjivé krásy. 

Bůh, který stvořil tento svět, dal i nám podobnou moc. 

Největší dílo, které má člověk možnost tvořit, je pěkný vztah s druhým 

člověkem. Stačí jen vnímat. 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Tato volba sahá 

do roku 1785, kdy byla publikována kniha jezuity A. Mozzarelliho 

nazvaná Mariin měsíc. Vybral si květen, protože je to měsíc květin, 

měsíc krásy.  

Vážení čtenáři, přejeme Vám příjemné prožití májových dnů, 

a pokud bude některý z nich deštivý, vzpomeňte na farní časopis Natanael. 

IR 
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Příspěvky čtenářů 
 Kiki 

 
 Občas se mi v mysli vybaví část textu jedné 
písničky skupiny Olympic (z roku 1970), kde textař 
Zdeněk Rytíř uvádí:     
 Svý jméno snad nemá  
 Ústa navždy němá  
 Říkali mu Kiki  
 Měl podivný zvyky 
 Byl obecní blázen  
 Chodil a na kytaru hrál 
 Málokdo tuší 
 Že ve svý duši má 
 Lásku jak já  
 Tak když si hrával  
 Každej se jenom smál... 
 Již tomu je šestnáct let; byl jsem 
s manželkou a tehdejšími spoluzaměstnanci 
na třídenním zájezdu v Paříži. Počasí nám sice 
nepřálo, ale to nemohlo nic změnit na nádheře 
neopakovatelných zážitků z míst, která člověk znal 
dosud pouze z literatury a krásných francouzských 
filmů. Zážitky z čerstvě osobně poznaného byly 
neuvěřitelné: Madeleine, Notre-Dame, Louvre – 
tam by člověk mé povahy dokázal strávit celý 
zbytek svého života, Rue de Rivoli, Place 
de la Concorde, Eiffelova věž – koukat se alespoň 
až do pozítří, Défense, Sorbonne – tam by kde kdo 
mohl studovat celý život, i kdyby mu to třeba 
nebylo k něčemu prospěšné, Vítězný oblouk, 
Versailles – tam by se dalo také pěkně dožít, a na 
závěr zábava, umění a víra: Moulin Rouge a Sacré-
Couer. 
 Pracoval u nás tehdy kluk, který měl určitý 
nedostatek v rozumových schopnostech, ale byl 
to „ryzý“ člověk, upřímný, nezáludný a co na srdci, 
to na jazyku. Většina lidí si z něho utahovala a býval 
častým cílem různých „rádobyžertíků“, ale myslím 
si, že jsme ho měli a máme všichni rádi...  
 V nádheře vznešeného paláce na vrcholku 
kopce Montmartre, v chrámu Sacré-Couer se snad 
každý turista ztiší a jeho myšlenky se odeberou tam 
někam za hranici všednosti... 
 Když jsme opustili toto nádherné místo 
a spěchali do autobusu, přišel ke mně dotyčný 
kolega a hlásil: „Pepiku, tam měli svíčky za 1, 3 a 5 

franků, a tak jsem koupil tři za těch 5 franků 
a zapálil je tam. Je to za mámu, tátu a ségru. Vždyť 
je přeci mám rád!“ A já měl slzy v očích a sám 
nad sebou jsem se zastyděl, že jsem neustále, 
i v chrámu Božím, násobil vše tehdejším kurzem 
(snad to bylo kolem 60 Kč) a že jsem si říkal na svou 
obhajobu, že takové zvyky – zapalovat v kostelích 
svíčky, my nemáme a nepraktikujeme. 
 Bylo mi to skutečně hodně líto a nejraději 
bych se po těch dlouhých schodech, které na 
Montmartre vedou, rozeběhl zpět a několik svíček 
koupil a zapálil. Dostal jsem pěknou lekci! 
 Potom mě ale potěšilo, když jsem si 
uvědomil pasáž z Katechismu katolické církve, 
kde je psáno něco v tom smyslu, že i ti, kdo 
bez vlastní viny nejsou pokřtěni, ale v životě jednají 
podle hlasu svého svědomí, jsou také pod vlivem 
Boží stvořitelské milosti a jdou po cestě spásy. 

Josef Rada 
 

 

Liturgický rok 

 Zjevení Panny Marie 
ve Fatimě 

 
Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 

1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii 
Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté 
Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě 
docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 
1917 ke zjevením Panny Marie. Cyklus celkem šesti 
zjevení byl 
ukončen 
slunečním 
zázrakem. 
I když dětem 
zpočátku nikdo 
nevěřil a zažily 
krušné chvíle a 
výslechy, díky 
ochraně Panny 
Marie byly 
všechny 
komplikace 
a pomluvy 
překonány a 
tato mariánská 
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zjevení po důkladném teologickém šetření byla 
uznána Církví jako pravá dne 13. října 1930.  

 
Již při prvním setkání anděl děti 

povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je 
naučil modlitbu: Můj Bože, věřím v tebe, klaním se 
ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění 
pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří 
v tebe nedoufají a tebe nemilují. 

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval 
k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou 
učinit oběti a nabídnout je Pánu. 

Při třetím setkání je povzbuzoval 
k eucharistické úctě a naučil je následující 
modlitbu: Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu 
svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť 
Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství 
našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen 
ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření 
za všechna pohanění, znesvěcování 
a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné 
zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě 
za obrácení ubohých hříšníků. 

 
1. zjevení – 13. 5. 1917 

13. května 1917 si Lucie Santosová, 
František a Hyacinta Martových hráli nahoře 
na svahu Cova da Iria. Zatímco se jim pásly ovce, 
postavili si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco 
jako blesk. V domnění, že se blíží bouřka, začali 
sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi v polovině 
svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli 
před sebou nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, 
zářící více než slunce. Vycházelo z ní jasné 
intenzivní světlo. Všichni tři se octli uvnitř světla, 
které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. 
Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim 
promluvila: „Nebojte se! Neublížím vám.“ 
Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla: 
„Přicházím z nebe. Přišla jsem vás požádat, abyste 
sem přicházeli po šest příštích měsíců třináctého 
dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, 
kdo jsem a co chci…“ Děti se ptaly, zda přijdou 
do nebe a na dvě děvčata, která před nedávnem 
zemřela. Když jim Paní s laskavostí dotazy 
zodpověděla, zeptala se: „Chcete se obětovat Bohu 
a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako 

zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako 
prosbu za obrácení hříšníků?“ Při posledních 
slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, 
odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely. 
To světlo proniklo dětem do hrudi a do hlubin 
duše, takže se viděly v Bohu, který byl tím světlem, 
jasněji než v zrcadle. Padly na kolena a v duchu 
opakovaly andělem naučenou modlitbu. Paní pak 
ještě řekla: „Modlete se každý den růženec, abyste 
tak vyprosili světu mír a konec války.“ Pak se začala 
zvedat a vznášet směrem k východu a její světlo 
jakoby před ní otevíralo cestu do nebeské klenby. 
 

Při dalších zjeveních Panna Maria dětem 
říkala: 

„Obětujte se za hříšníky a říkejte často, 
zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to 
z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění 
hříchů proti Neposkvrněnému srdci Mariinu.“  

 
"Viděli jste peklo, kam se dostávají duše 

ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh 
ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému 
srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší 
se zachrání a bude mír.“ 

 
„Když se budete modlit růženec, opakujte 

po každém desátku: O můj Ježíši, odpusť nám naše 
hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď 
do nebe všechny duše, zvláště ty, které toho nejvíce 
potřebují.“  

 
„Modlete se, 
hodně se 
modlete a 
přinášejte oběti 
za hříšníky, 
neboť mnoho 
duší přichází 
do pekla, 
protože se za ně 
nikdo neobětuje 
a nemodlí.“ 
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6. zjevení – 13. 10. 1917 
13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie 

lid, aby zavřel deštníky a modlil se růženec. 
Pak přišla Paní a řekla Lucii: „Chci ti říci, aby zde 
postavili k mé poctě kapli; jsem Panna Maria, 
královna růžence! Modlete se nadále denně 
růženec. Válka se chýlí ke konci a vojáci se brzo 
vrátí domů.“ Následovala Luciina prosba 
za nemocné a hříšníky. K jejím žádostem 
o uzdravení P. M. řekla: „Některé ano, jiné ne. Musí 
se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů. 
Ať neurážejí Boha, byl už tolik urážen.“ 
Pak rozevřela ruce a nechala je zazářit odrazem 
slunce; a zatímco se vznášela vzhůru, promítlo 
se její světlo do slunce. Pak spatřili vedle slunce 
sv. Josefa s Ježíškem a jejich žehnání; pak Krista 
a P. Marii Bolestnou a znovu P. Marii jako 
P. M. Karmelskou, vše jak měli slíbeno. 

V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, 
roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč 
v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě 
kroužit jako ohnivé kolo, metajíce všemi směry 
pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, 
modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, 
skály i lid. Pak se na několik vteřin zastavilo 
a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Poté 
se znovu zastavilo a roztočilo ještě v rozmanitějším 
oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jakoby 
se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali 
na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad svými 
hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo 
na 70.000 lidí nejen přímo nad místem, 
ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení 
slunečního úkazu lidé měli šaty dokonale suché. 

Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, 
k pokání, k modlitbám za hříšníky. Chce jedině to, 
co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí 
v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel 
do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se 
neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh 
je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.  

O fatimských poselstvích se dozvíte více 
na internetových stránkách www.cm-fatima.cz  
Zajímavý dokument je ke zhlédnutí 
na youtube.com pod názvem Den, kdy tisíce lidí 
viděly zázrak. 

JN 
 

 
Pán Ježíš nepřišel 
za slávou, nýbrž za námi, 
za naším každodenním 
životem. Za tím, který 
z nevědomosti se může 
i polekat, ale přesto 
neuzamkne dveře svého 
srdce. Bude mít otázky, 
protože ptát se je lidské, 
a přijme odpověď v její 
prostotě. A Bůh takovou 
osobu skutečně našel: 
byla jí Maria… 

 
Pane, jenom Ty víš,  
jak se může můj život vydařit. 
 
Uč mě, abych v tichu Tvé přítomnosti 
chápal tajemství, 
jak v setkání s Tebou, 
jak v pohledu na Tebe 
a v Tvých slovech 
lidé poznali, 
že jsou Tvým obrazem a podobenstvím. 
 
Pomoz mi, ať nechám všeho, 
co mi brání v tom,  
abych se s Tebou setkal 
a nechal se oslovit 
Tvými slovy. 
 
Pomoz mi, abych souhlasil s tím. 
co se ve mně chce stát člověkem 
podle obrazu a podobenství, 
které sis o mě učinil Ty. 
Amen 
 

Mariánské Litanie Jana Pavla II. 
podle Encykliky Redemtoris Mater 
 
Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala 
Krista, smiluj se nad námi. 
Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj se nad námi. 
Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo 
milosti, smiluj se nad námi. 
Maria, plná milosti, oroduj za nás. 
Maria, jitřenko spásy, 

http://www.cm-fatima.cz/
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Maria, obraze a vzore církve, 
Maria, nejmilovanější matko církve, 
Maria, vůdkyně Božího lidu, 
Maria, slávo Boží milosti, 
Maria, vůdkyně pokorných a chudých, 
Maria, vzore ve zkouškách víry, 
Maria, spojená s Kristem v nepochopení a bolesti, 
Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži, 
Maria, obraz a zrcadlo tajemství Krista, 
Maria, matko Krista a matko lidí, 
Maria, dokonalá v obětování lásky, 
Maria, matko všech bratří v Kristu, 
Maria, mateřská prostřednice církve a lidí, 
Maria, Kristova spolupracovnice na spáse, 
Maria, matko oslaveného Pána, 
Maria, která nás vedeš k eucharistii, 
 
Beránku Boží, zrozený z Panny Marie, smiluj se nad 
námi. 
Beránku Boží, slávo Panny Marie, smiluj se nad 
námi. 
Beránku Boží, pokoji a smíření člověka, smiluj se 
nad námi. 
 
zdroj: 
http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/mari
anske-litanie-jana-pavla-ii.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnost Seslání Ducha svatého 
 
Velikonoční doba vrcholí Slavností 

Nanebevstoupení Páně a Slavností Seslání Ducha 
svatého. Bůh dovršuje dílo našeho vykoupení, tím 
že nám dává svého Ducha. S přijetím Ducha 
svatého jsme obdrželi nový život, stali jsme 
se Božími dětmi. Děkujme Bohu za tento veliký dar. 

ZS 

Rozhovor s… 

…panem Jaroslavem Fajtem – 
pokračování vyprávění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaměstnání 
Po měšťance jsem se vyučil u Bednářů 

kartáčníkem a pracoval tam deset let. V padesátém 
roce začali likvidovat soukromníky a já nastoupil 
do firmy Stabil v kolonii u ing. Píchy, kde se 
vyráběly kondenzátory. V letech 1967 – 68 se vše 
přestěhovalo do Žamberka do ZEZu, kde jsem pak 
pracoval až do důchodu – do roku 1985. V práci se 
mi líbilo, byl tam dobrý kolektiv. Tady v Jablonném 
jsme byli jedna velká rodina a v Žamberku to bylo 
také dobré. Nejprve jsem mnoho let svářel 
plamenem, posledních deset let jsem byl 
zaměstnán ve vývoji. Potom mne přemlouvali, 
abych do práce ještě jezdil, ale nevyhovovala mi 
doprava. Tenkrát byly tak narvané autobusy, 
že když jsme jezdili domů, tak jsme se velice těžko 
plným autobusem prodírali, kolikrát i knoflíky 
u kabátu upadaly. 
 

Život ve válce 
Naše rodina byla celou válku pohromadě, 

a to až do chvíle, kdy vybrali z Jablonného šest lidí 
na kopání zákopů. Museli jsme nastoupit 
v Žamberku, kde nás naložili, a nikdo nám neřekl, 
kam jedeme. Dojeli jsme až k Valašskému Meziříčí 
do vesnice Poličná, kde bylo velitelství nás 
zákopníků. Měli jsme být ubytováni na sále, ale 
jeden z nás si našel podnájem, a tak jsme si 
s Jendou Hudcovým našli také podnájem. Nakonec 
u jedné paní, která měla čtyři děti a manžela 
v koncentráku. Rodina měla k dispozici jen dvě 
místnosti, paní nám dala jednu postel do kuchyně 
a my jsme s Jendou Hudcem takto spali na jedné 
posteli. Tam jsme byli asi šest týdnů a kopali 

Májové pobožnosti v květnu: 

Jablonné nad Orlicí 

 - vždy v pondělí, středu a pátek po večerní mši 
svaté 

Jamné nad Orlicí 

- vždy ve středu po večerní mši svaté 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/marianske-litanie-jana-pavla-ii.html
http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/marianske-litanie-jana-pavla-ii.html
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zákopy. V neděli jsme mohli chodit do kostela 
do Valašského Meziříčí. Paní se jmenovala 
Widhalmová a byla československého vyznání. Ale 
nijak jsme se nerozlišovali, paní byla hodně milá 
i její děti. Dokonce si s jejím nejmladším synem 
doteď dopisuju. Manžel se ji nakonec 
z koncentráku vrátil, ale už s podlomeným zdravím 
a brzo zemřel.  

Domů jsem přišel 19. 3. na svatého Josefa. 
Přijel jsem prvním ranním vlakem kolem páté ráno 
a chtěl jsem rodiče překvapit. Proplížil jsem se 
domů a měl jsem radost, že mne náš pes poznal 
a neštěkal. Přišel jsem do místnosti, kde spali moji 
rodiče a pozdravil jsem je. Otec vyskočil z postele, 
strašně se lekl a řekl: „…člověče, já myslel, že přišlo 
gestapo...“ 

Když jsem tedy přišel ze zákopů, tak mne 
nepustili do zaměstnání k Bednářovým, ale povolali 
mne tam, jak je betonárka a před ní hala – řezali se 
zde klády a dělali milíře na dřevěné uhlí. Tady jsem 
byl nasazený místo zaměstnání. Chodili jsme řezat 
dřevo, klády přeřezávat a vojáci je štípali, dělali 
milíře a pálili dřevěné uhlí. Už tenkrát vojáci 
počítali s tím, že se blíží konec. Jeden mi třeba řekl, 
ať vezmu palici a jdu urazit šrouby u kolejí. Takhle 
nás naváděli. Sami mluvili o kapitulaci. Jinak jsme 
s nimi vycházeli velmi dobře. 

V sobotu, když začalo pražské povstání, tak 
jsem šel z práce. Cestou domů jsem viděl, jak se 
začíná oslavovat, vytahovaly se prapory. Podle mne 
to bylo ale ještě docela předčasné, protože 
přes nás táhla německá armáda. Naši takový ti 
„rychlí partyzáni“ tam zastřelili dva neozbrojené 
důstojníky. 9. května pak sbírali po ulici zastřelené 
německé vojáky, těch bylo tuším 17, byli zabiti 
prvními vojáky, kteří nás osvobodili. Říkali, 
že nejdřív přijeli nějací kozáci na koních, nevím, 
žádného jsem neviděl. Tenkrát, když Němci končili, 
tak jich byli plné ulice a rozbíjeli i svoje věci. 
U koupaliště, tam jak je tenisový kurt, založili velký 
oheň a pálili je. V noci nás probudilo velké střílení 
a rány, když jsem vylezl na střechu ke komínu, viděl 
jsem, že oni tam házeli všechno možné i munici, 
a ta v ohni bouchala. Já byl tenkrát u hasičů, měli 
jsme hlídky a dávali nás na různé akce. Tenkrát nás 
poslali za Dřevotvar, tam jak byla hraniční hráz, 
a v kanceláři v Neškudlově pile byli i hraničáři. 
Nějaký pan Valenta nás učil manipulovat se zbraní. 

Měl pušku i samopal, ale naučil nás jen s puškou. 
Potom někdo přiběhl, že Němci jdou podél trati. 
Tak to byl hned poplach a běželi jsme Kozincem 
k Sobkovicím. Byl jsem jeden z posledních, 
co vycházel z kanceláře a zbyl na mne jen samopal. 
Ale s tím jsem vůbec neuměl, a pak jsem si ho 
s panem Hockem vyměnil za pušku. Šli jsme 
do Sobkovic, kde jsme i přenocovali. Ještě předtím 
jsme v lese pušku zahrabali. Druhý den nám 
vzkázali, ať jdeme domů, tak jsme se druhý den 
přes Mistrovice vrátili. Šli jsme kolonií a okolo 
vojáků, kteří dělali milíře, a jeden z nich – to byl 
Němec z Lanškrouna, jmenoval se Rys a uměl česky 
– nás zastavil. Říkal mi – vy jste tam taky byl 
v sobotu – a já zapíral, že ne. Potom mi ještě ten 
Rys řekl, že to vypadá, že to špatně dopadne. A ať 
se stavím v kanceláři – to tenkrát bylo 
nad spořitelnou – že tam mám peníze a lístky 
na příděly. Já si říkal, že se tam stavovat nebudu, 
abych na sebe neupozorňoval. Když jsem přišel 
domů, tak už jsem ty lístky i peníze měl doma. 
Můžu říct, že Němci se s námi vyrovnali a nic nám 
nezůstali dlužní.  

Za války chodilo poměrně hodně lidí 
do kostela. Lidem bylo těžko a víc se utíkali k Bohu. 
To jsem poznal i já v Ostravě, tam jsem začal 
pravidelně chodívat na večerní mše svaté.  

Po osvobození, po nějakém čase se začalo 
pomalu měnit celkové klima, celková politika a lidí 
začalo v kostele trochu ubývat. Ale do roku 1948 se 
nikdo do kostela chodit nebál. 
 

Vojna 
Na vojně jsem byl od roku 1947 do roku 

1949. Byl jsem ze začátku v Novém Městě 
nad Metují, kde jsme přísahali na náměstí. Sloužil 
jsem v pěchotě u desáté roty. Základní výcvik jsem 
měl u protitankových kanonů a minometů. Zde 
jsem byl čtyři měsíce, a potom nás přesunuli 
do Ostravy do dolů. Šli jsme víceméně dobrovolně. 
Horníkem jsem byl 14 měsíců – od začátku února 
1948, a pak jsem byl ještě chvíli v Plané 
u Mariánských Lázní, jako voják.  

Nejhlouběji jsem v dolech byl 
v 650 metrech. Dělal jsem na dvou dolech. Na Idě – 
potom to přejmenovali na důl Stalin 1, to protože 
byla Ostrava vždycky hodně rudá. Když jsem sjížděl 
poprvé, tak si pamatuju, jak tam byl jeden kluk, 
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a ten se bránil u té klece, že se nenechá zabít, 
že nikomu nic neudělal, a tak ho do dolů nikdy 
nedostali. Já začínal na ražení nové chodby, a to 
bylo v kamenu. Bylo to docela dobré až na ten 
rachot, nejprve vrtačky, a pak odstřelování. Potom 
za dva týdny jsem šel už rubat uhlí. Když jsem viděl 
takovou černou díru a všelijak polámaný dřevěný 
stojky, to jsem si říkal – páni, jestli z toho vylezu 
živej – a přežil jsem to. Pamatuju i jeden zával, ale 
bylo to při střídání směn a nikomu se nic nestalo. 

Nakonec ještě teďka mám několik kamenů 
černého uhlí, které jsme tenkrát dostávali jako 
deputát, za odpracované směny. A tak jsem dostal 
za těch 14 měsíců přes 60 metráků černého uhlí. 
Moji rodiče první dvě dodávky po 20 metrákách 
pálili sami, a potom mi to už skladovali, abych měl, 
až se ožením. A tak jsme to schovávali a šetřili, 
a teď když byly ty velký mrazy, tak jsem vzal palici 
a několik těch kamenů jsem rozbil a ztopil.  
vyprávění pana Fajta zaznamenal Petr Najman, 
upravila Jana Kaplanová 
 

 

Čtení z farní kroniky 

 Květnový převrat 1945 
 

Na události, které předcházely porážce 
Německa, jsou mnohé vzpomínky a není možno 
všecko do této knihy zapsati. Odkazuji opětně 
na obecní kroniku. Členové letopisecké komise, 
která za druhé světové války se nemohla scházeti, 
začali zase činnost v roce 1946. Předsedou jest 
Josef Kubíček, dále V. Sokol, V. Jansa, Marie 
Neškudlová, učitelka – všichni za lid. str., ředitel 
školy František Pelinka, mimo druhé. 

Vypisuji jen věci týkající se náboženského 
života, kostela a fary. 

5. května inscenované povstání skončilo 
úplnou kapitulací města v neděli ve 2 hod. 
odpoledne 6. května. Ozbrojení muži – partyzáni, 
dobrovolníci, schovali se v okolních lesích a zbraně 
ponechali povětšině ve městě. Vykonal jsem 
v pondělí 7. května obřad při pohřbu tří zabitých 
německých vojínů, které město musilo dáti na svůj 
náklad pohřbíti. Intervencí velitele zdejší německé 
posádky v. Harlingen bylo město uchráněno trestu, 
ale vlastně i tou skutečností, že porážka Německa 
byla spečetěna. 

Po celou dobu války, když zde byli němečtí 
vojáci, nebo procházeli, byla fara všeho ušetřena.  

V úterý 8. května bylo Jablonné přeplněno 
německým vojskem různého druhu. Začal už 
zmatek. V noci z 8. na 9. května byli už zde Rusové. 
Němci zmateně utíkali – bylo jich v krátké době asi 
20 zabito – v blízkém okolí a ve městě. Ve městě 
samotném jich 17 bylo sebráno a odpoledne 
ve společném hrobě, který vykopali němečtí 
váleční zajatci, pohřbeno. Hrob jsem vykropil 
a modlitby dle rituálu vykonal. Dva padlí z naší 
strany měli slavný pohřeb. 

Ruské vojsko bylo s radostným nadšením 
uvítáno. Za jeho pobytu zdejší lidé obohatili svou 
zkušenost mnohými poznatky… Ocenění a pravdivé 
vypsání událostí zde a v okolí bude možno až 
po časovém odstupu. 

Za pobytu rudé armády do fary přišel pouze 
jeden vojín – dle udání původem z Ukrajiny – 
a vyžádal si některé předměty na památku. 

13. května jsem konal v kostele slavné 
děkovné bohoslužby, jichž se všichni i úřady 
zúčastnili. V kázání jsem přečetl část otevřeného 
dopisu, kterým v roce 1938 varoval Dr. Forster, 
filosof, pedagog a historický kritik sudetské Němce 
před revolučním odtržením od Československa 
a připojení se k Říši. 

10. 5. odpoledne jsem pohřbil v Orličkách 
Němci zabitého mladíka Stanislava Filipa. 
zapsal P. Václav Sokol 

 
 

Zažili jsme… 
 Ministrantský výlet 

 
V sobotu na konci jarních prázdnin jsme se 

s ministranty sešli na ranní mši v sedm hodin. 
Po mši pro nás byla nachystána malá snídaně 
na faře, a pak jsme vyrazili na nádraží. Vlakem jsme 
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cestovali do Prahy, a přitom jsme si povídali vtipy 
a hráli hry (Venda neodolal nabídce paní 
prodavačky občerstvení ve vlaku a koupil si 
plechovku Big Shock). V Praze jsme jeli z Hlavního 
nádraží metrem na zastávku Aquabusu, ten nám 
ale ujel. A tak jsme si počkali na linkový autobus, 
který nás odvezl do Aqua Palace Praha. Koupali 
jsme se a plavali dvě hodiny (nejvíce se mi líbila 
oranžová klouzačka a krátký a rychlý tobogán 
,,Kamikadze‘‘). Potom jsme se vydali metrem 
na Vyšehrad podívat se na rotundu sv. Martina. 
Tady jsme se všichni vyfotili, a pak už na Hlavní 
nádraží a vlakem domů. 
Za výlet děkujeme Otci Pavlovi, našemu knězi! 

Vítek Fišer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diecézní setkání mládeže 
 
 Sobota 31. března – obyčejná sobota? 
Pro nás, kteří jsme přijali pozvání našich otců 
biskupů Jana a Josefa společně oslavit 27. světový 
den mládeže určitě ne! Všichni jsme se sjeli 
do sídelního města naší diecéze, Hradce Králové. 
Z našeho Žambereckého vikariátu jsme jeli 
společně vlakem, kde jsme si ještě stihli vyrobit 
i vikariátní vlajku.  

Prvním bodem programu bylo zahájení 
a dopolední program v budově Filharmonie, která 
se zaplnila mladými ze všech koutů diecéze 
do posledního místa. (Celkem se nás sešlo kolem 
850 a i Jablonné mělo svých pět zástupců! Mottem 

setkání byla výzva z listu svatého Pavla Filipským: 
„Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ (Flp 4,4) 
Toto téma nás provázelo celým dnem, a to nejen 
teoreticky, ale i prakticky. V dopoledním programu 
nechyběly scénky na zamyšlení i pro zasmání, slovo 
otce biskupa Jana, katecheze, dvě svědectví (o tom, 
jak lze prožívat radost v manželství nebo i v těžké 
nemoci), závěry z celostátního fóra mládeže, 
pozvánky na akce, a to vše zpestřeno hudebním 
doprovodem VEKY (=Vesmírné kapely).  
 Čekalo nás i klasické diecézkové polední 
menu, bageta s pitíčkem. Po občerstvení jsme si 
vybrali odpolední skupinku podle vlastní chuti. 
Opravdu bylo z čeho vybírat a rozhodování nebylo 
vůbec snadné! Posuďte sami: Zeptejte se svého 
biskupa, Volba povolání, Vztahy reálné a virtuální, 
Křesťanství naplno, Seznamte se aneb buchet je 
spousta (skupinka, která nabízela pokrm nejen 
duchovní, ale i světský :D), Praga-Haiti aneb 
vejtřaska a vrtání studní, Výtvarná dílna, Sport,...  
 Byla také možnost svátosti smíření, adorace 
a společné křížové cesty ulicemi Hradce. Krásným 
vrcholem celého setkání byla mše svatá v katedrále 
Sv. Ducha. Na památku jsme dostali placky, které 
nám mají připomínat nejen toto setkání a dary 
Ducha svatého, ale také celostátní setkání mládeže, 
které se bude konat o prázdninách ve Žďáru nad 
Sázavou. A nesmím zapomenout ještě na jeden 
dárek, sešitek s poselstvím papeže Benedikta XVI. 
k 27. světovému dni mládeže, jak jinak než 
o radosti! 

Hana Strnadová 
 
_________________________________________ 
 

Vážení čtenáři,  
dovoluji si Vás informovat o projektu 

Orlickoústecké nemocnice na obnovu 
laparoskopické věže na operačních sálech. 
Laparoskopická věž je zařízení, které se používá 
v operačních oborech (chirurgie, gynekologie, 
urologie) při mnoha výkonech. Výhoda této 
metody je ve větší šetrnosti, lepší přehlednosti 
operačního pole, a také v rychlejším zotavení 
pacientů. Současné zařízení je z roku 1995 a nutně 
potřebuje výměnu. Cena nového se pohybuje mezi 
1 500 000 Kč a 2 000 000 Kč – dle vybavení. 
Bohužel současný systém úhrad od pojišťoven 
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neumožňuje financování z běžného rozpočtu 
nemocnice. Proto nyní probíhá jednání s firmami, 
městy i jednotlivci o možnosti příspěvku 
na zakoupení nové laparoskopické věže, která bude 
sloužit občanům ze širokého spádu Orlickoústecké 
nemocnice (cca 140 000 obyvatel). Podrobnější 
informace můžete nalézt na webových stránkách 
nemocnice.  

Na redakční radě jsme se shodli, že by bylo 
dobré tento projekt podpořit. Myslíme si, 
že vytváření sounáležitosti s naším okolím 
a odpovědnost za věci, které se okolo nás dějí, jsou 
součástí dobrého a pravdivého křesťanského 
života. Jistě lze namítnout, že si všichni platíme 
zdravotní pojištění, a tudíž by se o nás měl stát 
postarat. Realita je nicméně přes četná vyhlášení 
politiků často odlišná. I proto je na mnoha místech 
nejen v naší zemi běžné, že nemocnice 
je podporována mnoha subjekty daného regionu. 
Otec Pavel ještě při mši upřesní, jakým způsobem 
bude možné přispět. 

MJ 
__________________________________________ 
 

Rorýsi 
Mariánský měsíc – květen – je spojen 

s rozkvetlými loukami, pampeliškami 
na nejnemožnějších místech, zpěvem ptáků 
v zahradách, ještěrkami vyhřívajícími se na slunci 
a spoustou drobných stvoření, která se nám pletou 
pod nohama. Každý asi má svého oblíbence nebo 
svoji oblíbenkyni. Chtěl bych vás upozornit 
na jednu ozdobu jara, která se vznáší vysoko 
nad našimi hlavami. Tou je rorýs.  

Rorýs (Apus apus) je stěhovavý pták, 
který vyhledává blízkost lidských obydlí. 
Pozoruhodný je 
tím, že je 
dokonalým 
letcem a je zcela 
přizpůsoben 
životu ve 
vzduchu, kde se 
prakticky 
neustále 
pohybuje. 
Rozpětí jeho 
srpovitých křídel 

přesahuje 40 cm. Má krátký zobák, vidličitý ocas a 
zakrslé končetiny.  

Za letu loví, pije, páří se a dokonce i spí. 
Střídá aktivní let s plachtěním, při kterém stoupá až 
do výše dvou kilometrů. Během následného klesání 
upadá do mikrospánku a „vypíná“ polovinu mozku, 
zatímco druhá kontroluje let. Při aktivním letu se 
pohybuje průměrnou rychlostí 40 km/h, ale může 
dosáhnout i rychlosti 200 km/h. Je to tedy 
nejrychleji se pohybující obratlovec a na druhé 
místo odsouvá i proslulého geparda.  

Někteří lidé rorýsy zaměňují s vlaštovkami 
a jiřičkami. Ty jsou však menší, létají více při zemi 
a dalo by se říci jemněji. Patří také do řádu pěvců, 
kdežto rorýsi mají vlastní řád svišťounů. Podobný 
vzhled je důsledkem přizpůsobení pro lov hmyzu 
za letu.  

Do našich krajů rorýsi přilétají začátkem 
května, jsou to tedy velcí opozdilci. Touto dobou si 
již vlaštovky dávno tykají s kosy a sýkorkami. 
Do Orlických hor se vrací první květnový týden, 
nejčastěji 2. května. V loňském roce to bylo 
výjimečně až téměř v polovině máje, vlivem 
chladného počasí se zdrželi nad památkami v Římě. 
Rorýsy nemůžete přehlédnout a nemůžete je 
ignorovat. Pozornost přitahují hlasitým voláním, 
nebo spíše křičením, které v řeči lidí připomíná 
slovo „sríí“. Také bleskovými loopingy, vývrtkami 
a piruetami sváděnými ve střemhlavém houfovém 
letu.  

Krása návratu rorýsů spočívá v jejich čisté 
nespoutanosti a vášni k životu, kterou dávají 
na odiv. Ještě doznívá ticho zimy a teď najednou 
křižují oblohu hlasití černohnědí stíhači opálení jižní 
Afrikou. Nutí člověka zastavit se, zvrátit hlavu 
dozadu a pozorovat nebe. Kdo další tohle dokáže?  

IR 
 

Pro děti 
 

Diecézní setkání s otcem biskupem bude  
v sobotu 19. května v Hradci Králové. 

Dopolední program na téma  
Vandrování za uměním baroka  

bude ve skupinkách,  
od 14:00 hod. mše svatá  

s otcem biskupem Janem Vokálem. 
Podrobnější informace jsou na plakátku v kostele. 
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Redakční šotek píše…. 
Milí čtenáři, tak jsem se konečně vloudil 

i do vašeho zpravodaje  Příspěvek k postní době 
zůstal neotištěný. Přečtěte si jej v tomto čísle, 
určitě vás povzbudí!  
 
Jak prožíváme postní dobu? 
U mě je to jako s předsevzetím na začátku nového 
roku. Vlastně se na tuto dobu těším, že si udělám 
více času na setkávání se s živým Bohem. Bohužel 
s blížícím se koncem postní doby zjišťuji, že mé 
„předsevzetí“ se moc nedaří. Přes den si ráda 
pouštím rádio Proglas nebo TV Noe, v katolickém 
kalendáři je na každý den odkaz na verše z Bible, 
které si čtu, se starší dcerou si nyní častěji 

povídáme nebo čteme o Ježíši, snažím se najít 
chvilku na modlitbu Korunky k Božímu 
milosrdenství. 
Co znamená postní doba pro mne osobně? 
S blížícími se Velikonocemi mám potřebu 
se zastavit a přemýšlet o Ježíši a Panně Marii, 
o sobě o vztazích v rodině. Jak bojovat s rozčilením, 
špatnou náladou, smutkem. To mě také nutí více 
přemýšlet nad tím, jak bylo Ježiši, když umíral 
na kříži, jak velmi pro nás trpěl, za každého člověka 
– i za mě.  
Co pro mě znamená půst? 
Zkouška pevné vůle? Asi také. Posunout se 
o kousek dál v objevování sebe sama, uvědomit si, 
jak jsem malá a nedokonalá před Bohem.

  

Pozvání z farnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. května. Další reakce, připomínky, náměty 
či dotazy jsou rovněž vítány.  

redakce 
NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 
Redakce: Martin Jareš, Renata Jasanská, Jana Kaplanová, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Ivo Roškanin, Zdislava 
Stehlíková. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Elektronickou podobu najdete na www.svaty.bartolomej.cz. 
 

Připojujeme se k projektu 
 

NOC KOSTELŮ 
01. 06. 2012 

Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota. 
(Srov 1 Sol 5,5) 

Kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 
bude otevřen od 21:30 do 24:00 hod.  

Před závěrem se společně pomodlíme za město 
a farnost. 

Cílem noci kostelů je přiblížit křesťanství, církev a víru 
široké veřejnosti a vzbudit zájem o společenskou 

a kulturní hodnotu kostelů. Zván je každý, kdo chce 
navštívit místo setkávání, modlitby, ticha a pokoje.  

www.nockostelu.cz 

Marie Polívková 

se s námi podělí o zážitky z Indie, 

kde pracovala s dětmi a mládeží  

v rámci díla Dona Bosca 

13. 5. 2012 v 18:00 hod 

sál fary Jablonné nad Orlicí. 

Všichni jste srdečně zváni! 

První svaté přijímání 
proběhne v naší farnosti 24. června 

 

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

