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Ročník I.      Červen 2012      Číslo 10 

Cena: malý formát 10 Kč, velký formát 20 Kč 

 

Měsíc červen, přestože se nachází v liturgickém mezidobí, skýtá hned několik příležitostí k oslavám 

ve společenství církve. V uplynulých dnech proběhly slavnosti Nejsvětější Trojice a Těla a krve Páně. Blíží 

se slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, slavnost Narození sv. Jana Křtitele, a také slavnost sv. Petra 

a Pavla. Každý den jsou v církevním kalendáři připomínáni uctívaní světci, každý týden máme neděli, 

během které si připomínáme Kristovo vzkříšení a světíme den odpočinku.  

V proměnlivosti dnešního světa je liturgický rok, nebo spíše liturgický kalendář, pro člověka pevnou 

a pravdivou oporou. Je to gyroskop a kompas. Je to plán. 

Je to jeden z posledních fungujících navigačních principů  

v moderním časoprostoru. Především pro duchovní život, 

ale nejen pro něj. Liturgický rok rozlišuje dobu práce a odpočinku, 

učí nás pracovat s časem, podporuje přirozený řád. Připomíná 

nám, že se máme z čeho radovat. 

Jsou tu však i další inspirace. V místy zbrklé cestě společnosti lidí 

někam dál, při které často berou za své smysluplné tradice, vznikají 

také nové zvyky, které mají dobré poselství. Jedním z nich je 

v zahraničí rozšířený Den otců. Tento původně americký svátek 

je slaven třetí červnovou neděli, letos tedy 17. června. Jeho vznik 

byl inspirován neblahým osudem početné rodiny Smartových, 

o kterou se staral ovdovělý otec. Právě jemu chtěly již dospělé děti 

vzdát díky a uspořádaly proto velkou oslavu v den jeho narozenin. 

Letos je tomu již více než sto let. Den otců je příležitostí k slavení 

a poděkování otcům a dědům. Jistě také otcům duchovním. 

Vážení čtenáři, přejeme vám příjemné čtení farního časopisu, 

hezké prožití svátků a dovolených a po prázdninové pauze „na viděnou“ v září.  

IR 
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Příspěvky čtenářů 
 Táhni, ty chudáku 

 
Chrám svatého Mikuláše v Praze 

na Malostranském náměstí je často 
považován za nejkrásnější barokní stavbu 
Prahy. Byl postaven v letech 1704 až 1755 
nejprve podle projektu Kryštofa 
Dientzenhofera, později jeho syna Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Vrchní část věže 
stavěl po roce 1750 Anselmo Lurago, který 
byl žákem a zetěm K. I. Dientzenhofera.  

Průčelí chrámu je široce rozložené 
a nezvykle zvlněné, patro je zdobeno 
balustrádou a ukončeno štítovým 
nástavcem. Chrám vyniká nejenom 
architekturou, ale i výzdobou. Upoutají nás 
především nástropní fresky v lodi od Jana 
Lukáše Krackera z roku 1760 a v 70 m vysoké 
kupoli od Františka Xavera Palka. Interiér je 
dále zdoben sochami Františka Ignáce 
Platzera, závěsnými obrazy pašijového cyklu 
od Karla Škréty a řadou dalších maleb 
od Palka, Kramolína, Raaba. 

V minulosti na věži kostela drželi 
službu hlásní, kteří měli za úkol hlásit 
případné požáry či blížícího se nepřítele. 
Za socialismu byla ve věži vybudována 
pozorovatelna Státní bezpečnosti, ze které 
bylo možné sledovat americké a jugoslávské 
velvyslanectví a přístupovou cestu 
k západoněmeckému velvyslanectví. 
Poslední zprávy o pozorování z tohoto místa 
pochází z roku 1990. 15. dubna 2010 byla 
pozorovatelna s krycím názvem „Kajka“ 
zpřístupněna veřejnosti, nachází se v ní 
expozice, která dokumentuje činnost StB. 

Chrám je situován v nároží komplexu 
budov bývalé jezuitské malostranské koleje, 
kde od počátku 60. let sídlí několik kateder 
Matematicko-fyzikální fakulty University 
Karlovy. Před lety jsem měl čest tato 
historická místa navštěvovat. Můj 
nejoblíbenější předmět tehdy byly aplikace 
deskriptivní geometrie. V závěru letního 
semestru bylo několik hodin výuky věnováno 

procházce po pražských pamětihodnostech 
od Starého města přes Karlův most 
na Malostranské náměstí. V několika 
kostelích jsme si vyslechli zajímavé i poučné 
přednášky oblíbeného pana profesora Karla 
Havlíčka, příjemného a moudrého staršího 
pána, tehdy předního československého 
odborníka na deskriptivní geometrii. Jelikož 
chrám svatého Mikuláše byl tak trochu 
naším „domácím“ (byl vlastně ve stejné 
budově jako škola), zde jsme se zdrželi 
nejdéle a výklad o souvislostech poznatků 
matematické vědy (přesné výpočty, 
prostorová geometrie, perspektivní 
zobrazování,...), architektury, stavebnictví 
a výtvarného umění byl zde nejobsáhlejší. 
Snad právě proto, když už jsem Prahu 
nadobro opustil, snažil jsem se při každé 
návštěvě, kdy to jen trochu bylo možné, 
tento architektonický skvost Prahy navštívit. 
Pomodlit se, zaklonit hlavu a prohlížet 
nádhernou kupoli a ostatní výzdobu, zklidnit 
se v ruchu velkoměsta, zredukovat myšlenky 
jen na to, co je podstatné a mít pocit, že se 
alespoň letmo dotýkám „nekonečna“. 

Velice jsem se těšil na návštěvu tohoto 
místa přibližně před rokem, kdy jsem 
po dlouhé době jel do Prahy vlakem 
se skupinou mladých lidí z orlickoústecka 
a měl jsem několik hodin volného pohybu 
dle vlastního uvážení. Trasu jsem si zvolil 
pěknou: Václavské náměstí, Františkánská 
zahrada, kostel Panny Marie Sněžné, kostel 
svaté Voršily na Národní třídě, Národní 
divadlo, kostel Panny Marie Vítězné 
v Karmelitské ulici, Muzeum české hudby, 
chrám svatého Mikuláše na Malostranském 
náměstí, Staroměstské náměstí, Týnský 
chrám (Panny Marie před Týnem), kostel 
svatého Josefa na Náměstí republiky.  

Jaké bylo mé překvapení, když ihned 
za vchodem do chrámu sv. Mikuláše jsem 
uviděl vysokou dřevěnou stěnu a jinak nic, 
pouze okénko na placení, vzhledem 
k vysokému počtu zahraničních turistů, 
nemalého vstupného. Snad tam probíhala 
jakási výstava, což jsem v rozrušení 
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ani přesně neregistroval. Říkám paní 
v okénku: „Pusťte mě, jdu se jen pomodlit, 
vzhlédnout na kupoli a do tří minut jsem 
venku, slibuju!“ Ale paní byla neoblomná, 
bezcitná – zaplatit nebo jít; z jejího jednání 
jsem jasně vycítil: „Táhni, ty chudáku, pryč.“ 

Tak jsem tedy šel a cestou mi na mysl 
přišla slova Písma o očištění chrámu: 
Když vešel (Ježíš) do chrámu, začal vyhánět 
prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel 
stoly směnárníků a stánky prodavačů 
holubů; nedovolil ani to, aby někdo 
s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je: 
„Což není psáno: Můj dům bude zván 
domem modlitby pro všechny národy...“(Mk 
11,15-17). 

Josef Rada  
 

 

 

Humor je sůl země. A kdo je jím dobře 
prosolen, uchová se dlouho čerstvý. 

Karel Čapek 
 
Manželka jednoho podnikatele neměla 

do kapsy hluboko. Proto si také koupila 
mluvícího papouška. Také si přes internet 
sehnala služku, protože zjistila, že na úklid 
jejich vily nestačí. Byla ale paničkou 
panovačnou až zlou. Snad proto, když šla 
jednou zase nakupovat, služka si ulevila 
nahlas: „Kdyby si čert tu babu vzal!“ Ale velice 
se lekla, když papoušek to doslova opakoval. 

Bála se, že dostane padáka. Napadlo ji, že by 
mohl pomoct pan farář a běžela na faru. Pan 
farář ji vyslechl, ale pokáral, že to neměla 
říkat. Chvíli přemýšlel, a pak radostně zvolal: 
„Už to mám! Já mám také mluvícího 
papouška. Půjčím ti ho, dáš je dohromady 
a on to „vyžehlí“ uvidíš.“ Služka spěchala, aby 
byla doma dřív, než se vrátí panička z nákupu. 
Byla, ale sotva vstoupila do dveří, papoušek se 
rozkřičel: „Kdyby si čert tu babu vzal!“ A ten 
hodný, zbožně vychovaný se přidal: „Pane 
Bože, vyslyš nás!“ 

 
V kraji, kde se rodí hodně dětí, jeden 

otec po narození osmého řekl své ženě, že se 
nebude doprošovat a shánět kmotra, že si ho 
ke křtu odnese sám. Pěkně zabaleného vzal 
do náruče a šel. Pan farář po obřadu velmi 
chválil chlapečka, jak je pěkný, urostlý, 
že takového chlapíka ještě nekřtil. Tatínek 
se nadýmal pýchou a těšil se, jak potěší ženu. 
Sotva přešel práh, žena volala: „Ty matěji, 
tys vzal toho loňského!“ 

 
To soused odnaproti po narození 

sedmého dítěte řekl rozhodně své ženě: 
„Takhle to dál nejde, ode dneška budu spát 
na půdě.“ A jeho hodná Amálka pokorně 
odvětila: „Když myslíš, že to pomůže, tak já 
teda taky.“ 

Anna Hubálková 
 

Liturgický rok 
 Slavnost Těla a krve Páně 

 
Podle knihy Liturgika o posvátných 

dobách svaté katolické Církve z roku 1895 
 

Proč svátek slavíme? 
Slavnost Božího Těla je ze všech 

zasvěcených svátků Páně v Církvi nejpozději 
zavedena, ale není nová, neboť se vždy 
v Církvi konala, a to na zelený čtvrtek, jakožto 
den ustanovení Nejsvětější Svátosti oltářní, 
jen pro smutek Církve ve svatém týdnu ne tak 
okázale a slavně. Proto je ustanoven den 
zvláštní, v době radostné, po první neděli 
posvatodušní, čili po svátku sv. Trojice a to 
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ve čtvrtek, poněvadž ve čtvrtek Spasitel 
se svými učedníky poslední večeři slavil 
a Nejsvětější Svátost Oltářní ustanovil. 
 
Původ Slavnosti 

První podnět ku slavnosti Božího Těla 
dala nábožná řeholní panna, později abatyše 
v klášteře Montcornillon, nedaleko Lutychu 
v Belgii (naroz. 1193), blahoslavená Juliana. 
Vídala prý měsíc v úplňku plný záře, pouze 
na jedné straně poněkud zatemnělý a jako 
natržený anebo skvrnu mající. Vidění to častěji 
se opakovalo a činilo ji velice nepokojnou. 
Po dlouhém modlení a vzývání Boha konečně 
význam jevu toho jí sdělen jest, totiž, že měsíc 
znamená katolickou Církev; temná trhlina čili 
skvrna na něm nedostatek jedné slavnosti, 
a to k uctění Nejsvětější Svátosti Oltářní. 

Zároveň jí bylo poručeno, aby 
o zavedení slavnosti u představených Církve 
usilovala. Dlouho prý si nedůvěřovala (20let) 
ono vidění vyjevit. Až teprve v r. 1230, totiž 
kdy se stala představenou kláštera. 

Papež Urban IV. vydal r. 1264 bullu, 
kterou nařídil, aby nová slavnost po veškeré 
Církvi, a to s oktávem se konala. Jeho smrtí 
nedlouho po vydání této bully opět nové 
překážky slavnosti v cestu vstoupily a bulla 
až do roku 1311 mrtvou zůstala, až posléze 
papež Klement V. na sněmu Viennesském 
(ve Francii) r. 1311 bullu předchůdce svého 
opět ve známost uvedl a nařídil, aby slavnost 
Božího Těla ve veškeré Církvi, a to ve čtvrtek 
po sv. Trojici se konala, na čemž zůstalo. 
 
Eucharistický zázrak 

Vedle vidění blahoslavené Juliány 
přivedla papeže Urbana IV. k ustanovení 
slavnosti i událost v Bolsenne, která je známa 
v Církvi pod jménem „Bolsenská mše“. Rozumí 
se totiž pod tímto jménem zázračný jev. Papež 
Urban IV. byl totiž prý na váhách, má-li tuto 
slavnost, v Luttišské diecési již zavedenou, 
též u veškeré Církvi doporučit nebo ne. 
Když tou dobou (r. 1264.) byl právě v Orviete, 
rozlil prý v blízkém městečku Bolsenne, jeden 
kněz při mši svaté krůpěj konsekrovaného 
vína na šáteček kalichu podložený (corporale) 

a snažil se toto 
pochybení své 
tím zakrýti, 
že korporale, na 
něž krůpěj byla 
upadla, složil. 
Avšak ku svému 
hroznému 
leknutí viděl, 
že krůpěj přece 
proráží a po sobě všude krvavé stopy ve 
způsobě hostie zůstavuje. Událost tato prý 
přiměla papeže Urbana k tomu, by déle 
neodkládal a slavnost Božího Těla ve veškeré 
Církvi zavedl. 

 
Bolsena – Orvieto 

Tímto zázrakem je událost mnicha 
Petra z Prahy. Bylo to v období 
eucharistických kontroverzí XIII. století. 
Řeholní kněz Petr sloužil jednou roku 1263 
mši sv. u hlavního oltáře v kostele sv. Kristýny 
v Bolsenu. V popisu události se píše, že ho 
napadly pochybnosti o pravdivosti vzhledem 
k Eucharistii. Když pronesl nad Hostií slova 
proměňování a pozdvihoval ji, nekvašený 
chléb se proměnil na maso a začal hojně 
krvácet. Novina se dostala rychle do Říma 
a papež Urban IV., který byl tehdy v Orvietu, 
se vydal do Bolsena. Na jeho žádost mu místní 
biskup přinesl zázračnou Hostii. Papež padl 
na kolena a klaněl se eucharistickému Pánovi, 
jehož krvácející eucharistické Tělo leželo 
na korporálu. Korporál se uchovává 
v orvietské katedrále dodnes. Následující rok 
v srpnu 1264 papež ustanovil svátek Kristova 
Těla na počest Nejsvětější Svátosti a pověřil 
Tomáše Akvinského, aby napsal oficium 
svátku.  

Církevní historie zaznamenává víc 
než sto šedesát uznaných eucharistických 
zázraků. Na začátku osmého století jistý 
baziliánský mnich z Lanciana byl po pronesení 
slov Proměňování během mše sv. mučený 
pochybnostmi. Svatá Hostie se před jeho 
očima proměnila na Tělo, mimo středu, 
ve kterém svátostný způsob zůstal 
nedotknutý. Konsekrované víno se změnilo 
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na jasně červenou krev, která vytvořila pět 
malých sraženin. Tato zázračná Hostie a Krev 
se zachovaly do dnešního dne. 

Papežové této doby potvrdili pravost 
zázraku. Roku 1970 Svatá stolice pověřila 
skupinu vědců, aby provedli laboratorní 
rozbor. List Osservatore Romano z 3. dubna 
1971 podal zprávu o výsledcích, 
které potvrdily, že uvedená krev je skutečnou 
krví a maso, že je tkání srdečního svalu. 
Tato tkáň i krev patří jedné a té samé osobě. 
Zázrak trvá už 1200 roků. Papežové Lev X., 
Klement X. a Lev XIII. a další potvrdili pravost 
a úctu, která se vzdává této zázračné 
sv. Eucharistii.  

připravila JN 
 

Rok svatých Cyrila a Metoděje 
 
V roce 2013 si připomeneme 1150. 

výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Oslavy tohoto jubilea 
chtějí seznámit širokou veřejnost s postavami 
Cyrila a Metoděje, připomenout přínos jejich 
misie v oblasti kultury, náboženství, písma, 
vzdělanosti a právního řádu. Toto významné 
jubileum je významnou mezinárodní událostí. 
UNESCO jej vyhlásilo jako světové výročí 
v dvouletí 2012 – 2013. Prof. Petr Piťha 
k projektu chystaných oslav dodává: „Oslavy 
nemohou být chápány jako čistě církevní, 
protože věrozvěstové stáli také u počátků naší 
státnosti. Oslavy nemohou být ani pouze české 
nebo moravské, protože cyrilometodějská 
misie sehrála roli v dějinách většiny 
slovanských národů.“ 

 Jubilejní rok – Rok sv. Cyrila 
a Metoděje – byl slavnostně zahájen 
25. května 2012 v Římě mší svatou 
a slavnostním koncertem Filharmonie 
Bohuslava Martinů a muziky Hradišťan. 
Programu v Římě se zúčastnili mj. předseda 
vlády ČR Petr Nečas, kardinálové Dominik 
Duka a Miloslav Vlk a olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. Vyvrcholení oslav proběhne 
v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 
v červenci 2013. 

Jedním z předpokladů dobře prožitých 
oslav a neodmyslitelnou součástí přípravy 
na ně je hlouběji se seznámit s těmito 
významnými osobnostmi našich i evropských 
dějin a jejich dědictvím. Odkaz soluňských 
bratří nám může v řešení problémů naší 
společnosti mnohé nabídnout. Arcibiskup Jan 
Graubner píše: „V době, kdy naříkáme 
na pokleslou kulturu, politickou nezralost, 
právní zmatky, náboženský úpadek či obavy 
o ztrátu identity, by pohled k dávným kořenům 
mohl být dosti silným impulsem lepšího 
vývoje.“ 

Seznamme se tedy i my s životem 
a dílem těchto světců. 

 
Svatí Cyril a Metoděj 

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj 
se narodili v Soluni – hlavním městě provincie 
Makedonie, druhém největším městě 
Byzantské říše. Měli ještě pět bratří. Jejich 
otec zastával funkci vysokého státního 
úředníka v Byzantské říši. Jejich matka byla 
pravděpodobně slovanského původu. Bratři 
prožívali dětství společně, dostalo se jim 
stejné výchovy a vynikajícího vzdělání. 
V Makedonii žili vedle Makedonců a Řeků také 
Slované a mnohé další národnostní menšiny. 
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Oba chlapci tedy vyrůstali v kulturně 
a národnostně bohaté společnosti a znali 
nářečí makedonských Slovanů. 

Metoděj, starší z obou bratrů, 
se narodil roku 815, byl mohutné a vznosné 
postavy, vyznačoval se právnickým nadáním, 
rychle dosáhl významných vojenských 
hodností a stal se stratégem v oblasti hojně 
obydlené Slovany. Po řadě let v této funkci, 
znechucen politickými spory, odešel a uchýlil 
se do klidu kláštera na hoře Olymp (v Malé 
Asii) a ponořil se do studia a modliteb. 

Konstantin se narodil na zlomu let 
826/27, byl velice vnímavým a citlivým 
dítětem. Jeho studijní výsledky byly 
mimořádné, zajímal se především o literaturu, 
jazyky, filosofii a teologii. Brzy odešel studovat 
do Konstantinopole (Cařihradu). 
Konstantinovo poznání, že každý jazyk je 
pokladem moudrosti, kterou nasbíral určitý 
národ, ho vedlo k tomu, že se pokoušel 
proniknout do gramatiky jednotlivých jazyků, 
ale i do obecných principů jazykové skladby. 
Učenci, který toto ovládal, nabídl Konstantin 
za výuku celý svůj majetek. Učenec to odmítl. 
Tato událost nám avšak jasně ukazuje žebříček 
Konstantinových hodnot – duchovní hodnoty 
řadí za hodnoty hmotné. Vzdělání je pro něj 
víc než jakýkoli majetek. 

Když Konstantin ve čtrnácti letech 
ztratil otce, ujal se ho Teoktis, vysoce 
postavený muž byzantského dvora. Uvedl 
ho ke dvoru a umožnil mu studovat na státní 
univerzitě v Konstantinopoli a učit se společně 
s císařovým synem Theofilem. Později mu 
nabídl významné místo v byzantské státní 
správě. Konstantin však s díkem odmítl 
a rozhodl se pro stav duchovní. Okolo roku 
850 přijal jáhenské svěcení a stal 
se knihovníkem u chrámu sv. Sofie – v největší 
knihovně tehdejšího světa. Brzy však tajně 
odešel a ukryl se v klášteře. Po půl roce byl 
vypátrán a bylo dohodnuto, že se stane 
učitelem filosofie. Z této doby je známá jeho 
disputace s bývalým patriarchou Janem, 
při níž obhájil uctívání obrazů svatých. V této 
polemice, zaznamenané v Konstantinově 
životopise, „můžeme poznat tři věci: 

argumentační dovednost, suverénní znalost 
problému a laskavý humor na straně 
Konstantina.“ (P. Piťha). Konstantin vysvětluje, 
že socha nebo obraz nemohou být 
předmětem uctívání, ale mají umožnit uctívání 
světce a modlitbu k němu.  

Po této vítězné disputaci byl 
Konstantin vícekrát posílán na diplomatické 
mise v roli filosofa a teologa. Vypráví 
se historka, že při misi v Bagdádu se Saracéni 
chtěli Konstantinovi vysmát, namalovali proto 
na dveře křesťanských obydlí čerty a ptali se 
ho, co to znamená. On jim odpověděl, že jsou 
to čerti, kteří nemohou vstoupit do domů 
křesťanů a zůstávají přede dveřmi, u ostatních 
lidí jsou s nimi uvnitř obydlí. Další, již vážná 
disputace se týkala učení o trojjedinosti Boha, 
jež hájil proti námitkám muslimů na dvoře 
arabského chána. Po návratu odešel 
do kláštera na Olympu, kde zůstal se svým 
bratrem.  

Odtud byli oba bratři roku 860 císařem 
povoláni na Krym – do země Chazarů. 
Konstantin zde měl hájit křesťanskou víru 
proti židovství. Metoděj ho měl doprovázet. 
„Je pro tu dobu nezvyklé, aby starší, 
a dokonce prvorozený syn byl podřízen 
mladšímu bratru. Metoděj se však opřel 
o svou klášterní zkušenost pokory 
a doprovázel bratra se služebnou 
poslušností.“ (P. Piťha). Konstantin v polemice 
s rabíny velmi vynikl svou znalostí hebrejštiny 
a Mojžíšova zákona. Získal si tak velký respekt 
a křesťanství obhájil. Na Krymu se mu také 
podařilo objevit ostatky sv. Klimenta 
Římského, třetího nástupce sv. Petra 
na papežském trůně. Postup nalezení ostatků 
Konstantin popsal ve spise Krátké pojednání 
o nalezení ostatků sv. Klimenta na Krymu. 
Toto duchovní dílo je jednak vynikajícím 
literárním dílem, jednak vlastně první 
archeologickou zprávou, vyznačující 
se přesností dokumentace. Během cest 
se Konstantin naučil dalším novým jazykům 
a podařilo se mu také rozluštit písmo 
starověkých národů. Po návratu z Krymu chtěl 
císař Metoděje za jeho zásluhy na misi učinit 
arcibiskupem. Metoděj odmítl, ale musel 
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se stát opatem kláštera Polychronu. 
Konstantin se odebral do soukromí, žil 
mnišským životem, věnoval se studiu 
a modlitbě. V této situaci oba bratry zastihlo 
pozvání na Velkou Moravu. Jejich misi, dílu 
a odkazu se budeme věnovat v některém 
z dalších čísel. 

ZS 
 

Rozhovor s… 
 … Jožkou Fišerem 

 
Jožka Fišer se narodil v roce 1966 

v České Lípě. Vzdělání získal na střední 
průmyslové škole a následně vystudoval ČVUT 
v Praze. V současné době pracuje 
v letohradské firmě OEZ. V Jablonném nad 
Orlicí bydlí od roku 1998 a je tatínkem čtyř 
dětí. Ve farnosti působí jako člen farní rady, 
akolyta, a také ve vedení občanského sdružení 
Rafael. 

 
Jožko, ty jsi ve farnosti akolytou, mohl bys 
říct, jak jsi k této službě přišel? 

Během působení otce biskupa Josefa 
v naší farnosti, zhruba v roce 2001, 
uspořádalo Královéhradecké biskupství kurz 
pro akolyty. Zúčastnili jsme se ho já, Petr 
Najman a nevzpomínám si už přesně, ale asi 
i pan Jiráska, ale už je to víc než 10 let… 
Během asi sedmi sobot jsme dojížděli 
do Hradce Králové na přednášky, a pak 
absolvovali i závěrečnou zkoušku. Tento kurz 
byl pro dospělého křesťana dobrý na oprášení 
vědomostí, pro rozšíření duchovního obzoru, 

k oživení věcí kolem liturgie, Písma svatého, 
služby u oltáře.  

Akolyta 

Z řeckého: akolythos, „druh na cestě“ 
nebo „ten, který následuje“, v širším smyslu 
pak ten, „kdo slouží“. Akolyta je ten, kdo 
obdržel ustanovení, nikoli svěcení. Má za úkol 
starat se o službu u oltáře – pomáhat knězi a 
jáhnovi v liturgické činnosti, zvláště při mši. 
Jako zvláštní službu podávat přijímání, 
vystavovat k adoraci věřících Nejsvětější 
svátost oltářní a ukládat ji do svatostánku. 

Čeho se tato služba týká? 

Akolyta je něco jako pomocník při 
liturgii – o něco víc než ministrant – má 
pověření podávat přijímání (což může mít 
i laik) jak při mši, tak i nemocným. Touto 
službou může pomáhat knězi. Já jsem 
několikrát docházel s eucharistií za staršími 
lidmi domů, ale v současné době službu takto 
nikdo nevyužívá. Svátost oltářní může věřící 
přijímat i doma, nebo v nemocnici, pokud je 
nemocný nebo imobilní… Je možné požádat, 
jinde se to děje běžně. Zábranou u některých 
lidí může být třeba ostych, aby neobtěžovali…  

Proběhlo i nějaké svěcení? 

Ne, to ne, je to druh služby, podobně 
jako - jiným způsobem - při liturgii působí 
varhaník nebo ministrant. 

Může být akolytou i žena? 

Já bych řekl, že ano. Stejně jako 
mohou ministrovat děvčata. Kdo chce sloužit, 
ten si místo najde, ale je pravda, že záleží 
na tom, jak jsou místní lidé schopni podobné 
nabídky využít či odmítnout. V tomto mám 
velký dar – moji rodiče se znali s výjimečným 
knězem, byl jím otec Jiří Reinsberg. To byl 
Bohem obdařený liturg! Slavení liturgie 
miloval a nenásilně ji uváděl do života. U něj 
i všední mše byla pro mě velký zážitek. Sloužil 
v Praze u Panny Marie před Týnem 
a u Sv. Havla. Už jako dítě, když jsme k Týnu 
s rodiči občas chodili – v polovině 70. let 
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a později i během mých studií na přelomu 90. 
let – stále tam ministrovaly malé holky 
i dospělé ženy. Ale mělo to svoji hierarchii. 
Kluci měli přednost v přisluhování, holky 
zpívaly žalm, ale když kluci nepřišli, tak 
děvčata zastala všechno. 

Přijde mi, že máš k liturgii hluboký vztah… 

Ona je totiž mše svatá nabitá 
symboly, mnohé z nich lidé ani nevnímají. Pro 
příklad třeba všednodenní přímluvy mají hlavu 
a patu, jsou promyšlené a promodlené… a to 
jsou „jen“ přímluvy! Dále si vezmi modlitby na 
začátku a na konci mše – v nich jsou myšlenky, 
které stojí za to – jako duchovní popostrčení.  

Liturgie by asi potřebovala osvětu, vzdělat 
farníky… 

Jde o to jak a kdy, ne každý je na to 
naladěný. Bylo by dobré potřebné znalosti 
po špetkách předávat klukům a holkám 
ministrantům, ale na děti se nyní hrne 
informací tolik, že z nich velká část zapadne. 
Aby je děti braly, musí mít s tím, kdo k nim 
bude mluvit, určitý vztah. A to chce spoustu 
času. 

Jak vidíš přítomnost dětí na liturgii? 

No samozřejmě děti na liturgii patří, 
ale je mi líto, že se mnozí stydí sednout si 
s dětmi dopředu. Děti by měly vidět, co se při 
mši děje. Zprostředka kostela nic nevidí. 
Vpředu jim rodiče mohou vyprávět, co se 
právě děje a když už to děti fakt nebaví, tak 
s nimi odejít. Zažil jsem u otce Kubíčka - když 
nějaké dítě vejskalo – tak řekl: „Teďka 
támhleten malej křesťánek chce něco Pánu 
Bohu povědět, tak ho necháme.“ - a třeba půl 
minutky zmlknul, a pak pokračoval… to bylo 
pěkné. 

Jožko, tys byl vychovaný ve víře od malička? 

Ano, od malička. Jsem ze severu 
Čech, kdo v době socialismu praktikoval – 
chodil do kostela na mši – ten opravdu věděl, 
proč to dělá. Nebylo nás tam mnoho. Byl to 
rudý kraj, území Sudet, kde došlo k vyhnání 

Čechů, pak zase Němců, a tím došlo 
k úplnému zpřetrhání generačních vazeb. 
Po válce sem komunistická vláda dosazovala 
lidi, aby kraj znovu oživili, ale ti k těmto 
místům neměli žádný vztah. Křesťanů bylo 
mezi nimi pramálo. 

Tvoji rodiče se tam dostali jak? 

Oba byli kantoři a dostali umístěnku, 
maminka do Zákup a tatínek do České Lípy. 
Shodou okolností asi 15 km od sebe. Já jsem 
pak nejmladší ze tří kluků. Božím řízením jsem 
poznal zajímavé kněze. Například otce 
Ladislava Kubíčka, který v tomto kraji všelijak 
pendloval… 

Bavilo tě to jako dítě v kostele? 

Když jsem byl malý, tak jsem třeba 
nechápal, proč jdeme do kostela, když není 
mše. Šel jsem s maminkou například do města 
na nákup a ona se chtěla zastavit v kostele. 
Chtěla využít příležitost a jít se poklonit 
Nejsvětější Svátosti nebo se pomodlit, a to si 
pamatuju, jak jsem si říkal – jako proč tam 
musíme jít, když není mše? Rodiče využívali 
podobné příležitosti k duchovnímu 
povzbuzení – pamatuji si, že si během týdne 
jeden z nich aspoň odskočil na konec mše 
svaté, aby stihl přijímání, když nezbýval čas 
účastnit se celé mše. 

A tys ministroval? 

Já jsem ministroval spolu s dospělými 
muži. To je u nás běžné i dnes, že ministrují 
jak dospělí, tak i malí kluci. Tady v Jablonném 
to těžko chápu, proč když někomu 
z ministrantů „táhne na dospělost“, tak zmizí 
od oltáře. Je to škoda, od těch starších 
zkušenějších by mladí ministranti mohli 
získávat to, co jinak nepochytají. Já jsem 
takhle přirozeně postupně od těch dospěláků 
pochytil způsoby ministrování, a to od 
všedního dne až po velikonoční obřady. Pak 
jsem také ministroval všude, kde jsem byl a 
kde byla příležitost. Nezapomenu na jedny 
Velikonoce, kdy nás při obřadech na Bílou 
sobotu bylo i s knězem jenom sedm! V kostele 
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nefungovala elektrika, ale vůbec nám to 
nevadilo, Kristus byl uprostřed nás! 

Četli jste doma bibli? 

Já jsem měl tu výhodu, a teď to 
s odstupem času vidím více, že jsem byl 
s větším věkovým odstupem od bráchů, proto 
na mě měli rodiče více času. Tatínek četl 
Písmo hodně a spolu jsme si o tom často 
povídali, třeba na procházkách. Když jsme 
někam došli, tak říkal takovou úžasnou větu: 
„Tady je tak krásně, že by se hodilo přečíst si 
něco z Písma!“ Pak ho vytáhl a něco přečetl. 
Tatínek byl jedním z týmu konzultantů 
doktora Bognera, když se z řečtiny překládaly 
části Písma svatého pro bohoslužebné texty. 
Pracoval na korektuře překladů, aby to bylo 
češtinářsky dobře. Jsou to texty, které jsou 
v lekcionářích – čtou se při mši, takže 
i z tohoto pohledu to bylo dobré. Je to jiný 
překlad než ekumenický, ale řekl bych, že je 
hodně dobrý, malebný, mám raději tyto texty. 
Přijde mi jazykově hodnotnější. 

Jaké duchovní vzory jsi měl? 

V České Lípě, odkud pocházím, 
byl augustiniánský klášter, který komunisti 
zavřeli, ale dva augustiniány jsme tam měli – 
bratra Jiřího Maradu, který dělal kostelníka, 
a kněze Ivana Pešu, který byl opravdu 
výborný. Byl velice tolerantní k mladým 
a děckám. Jedna z věcí, která tam u nás má 
dosud tradici, je každý pátek dětská mše svatá 
s rytmickou hudbou. Takovou tu pochodeň 
toho třímá moje maminka. Dětské mše měly 
za komunistů obrovský význam, sdružovaly 
děti a mládež v něčem, co nebylo běžné. Nyní 
si více uvědomuji, jak byl otec Ivan statečný, 
nebál se mše pro děti sloužit a „přetrpěl“ 
i kytarové hraní. 

Jak ses dostal do Jablonného? 

Já se sem přiženil, moje žena Blanka 
je z Mladkova. Sehnal jsem si tady práci 
a přestěhoval se. 

 

Už jsi tady zakořenil? 

Mně se tu strašně líbí… v něčem jsem 
se zakořenil, v něčem asi ne. Krajina je 
nádherná, úžasná. Kraj na severu není tak 
krásný, ale pestřejší, je v něm o mnoho víc 
protikladů, v přírodě, v různých 
zajímavostech. Z České Lípy je co by kamenem 
dohodil do Jizerských hor, na okraj Českého 
středohoří, do labyrintu Labských pískovců, do 
Lužických hor a do Máchova kraje. Tam je tolik 
nádherných míst, co stojí za navštívení – 
na cyklistiku, turistiku, hrady, zámky…tady je 
úplně jiný ráz krajiny, ale mám to tu také rád. 

Jak jsi přišel k přezdívce Rolf? 

To je kapitola mého života, která 
může i za to, že jsem ženatý s Blankou, 
protože jsem se do ní zamiloval právě zde. 
Jeden dobrodužný padre z Brna – otec 
František Fráňa, nazývaný otec Tišek – jezdil 
s ministranty nejdříve jen tak po různých 
čundrech. Kluků přibývalo, proto pro ně koupil 
chalupu – shodou okolností zde v Klášterci 
nad Orlicí na samotě nazývané „Amerika“. 
S klukama tam pak jezdil na víkendy a v létě 
na tábor. Přes otce Kubíčka se o tajném 
katolickém táboře rodiče dozvěděli, nejdříve 
se tam dostali moji bratři, a pak já. Chytlo mě 
to a já až do svých pětatřiceti let jsem byl 
ve společenství Radost aktivní. Když jsem se 
oženil, tak jsem z toho trochu vypadl, a pak 
jsme se tam s našimi dětmi vrátili na tábory 
pro rodiče (bývalé táborníky) a pro děti, 
nějakou dobu jsme se podíleli na organizaci. 
Naše děti už tam teď jezdí po několik let. A tu 
přezdívku mi dal otec Tišek. Já jsem byl tehdy 
nadšený do indiánů, Setona a skautských 
knížek. Měl jsem rád knížku Rolf zálesák, 
tak nějak podle ní jsem přezdívku dostal. 
Společenství Radost žije na Americe díky Boží 
vůli už pětačtyřicet let. Mimo jiné zde vznikla 
také myšlenka křesťanského rádia a televize a 
obojí už funguje – Proglas a Noe. Toto 
společenství pozitivně ovlivnilo velkou 
skupinu lidí. Jsem za to moc rád, že jsem jím 
prošel. 
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Kdy odpočíváš? 

Přiznávám, že neumím odpočívat.  

Máš nějaký nesplněný sen? 

Teoreticky by se splnit dal, ale je to o 
čase. Chtěl bych po hranici pěšky obejít 
republiku, co nejvíc po hranici. Ujít kus, pak 
přestat, když ti dojde čas, pak se tam zase 
vrátit. Naše země je neuvěřitelně pestrá, 
kromě moře a velehor máme všechno. 
Chození přírodou mě vždycky hrozně těšilo, a 
teď na to není tolik času. 

MK, JK 

 

První svaté přijímání 

První svaté přijímání proběhne 
v našich farnostech takto: 
 
Jamné nad Orlicí – 17. 6. mše svatá v 9:30 
hod. 
Jablonné nad Orlicí – 24. 6. mše svatá 
mimořádně v 9:30 hod., v Jamném bude tento 
den mše svatá v 8:00 hod. 
 

Jako minulý rok, i letos vyplnily děti, které 
půjdou k prvnímu svatému přijímání, dotazník 
s několika otázkami. Jejich odpovědi si můžete 
přečíst níže: 

 
1) Kolik je ti roků a jak dlouho chodíš 

na náboženství? 
2) Kdo je Ježíš? 
3) U kterého příběhu z Bible bys chtěl/a 

být (kdybys mohla/a) a proč? 
4) Zkus vymyslet přirovnání: Bůh je jako… 
5) Co je to první svaté přijímání? 

 
 

Děti z Jamného nad Orlicí odpověděly: 
 
Alžběta Hejná 

1) Je mi 9 a chodím 2 roky 
na náboženství. 

2) Ježíš je spása. 

3) Já bych chtěla být po stvoření Adama. 
Jen chvíli. 

4) …je světlo. 
5) Setkání se s Pánem Bohem. 

 
Magdaléna Hejná 

1) Je mi sedm a třičtvrtě a chodím 2 roky 
na náboženství. 

2) Ježíš je světlo. 
3) Chtěla by být u otevření moře, protože 

se otevře. 
4) …světlo. 
5) Přijímám Boha a požehnanou oplatku. 

 
Ondřej Kosek 

1) Je mi sedm a třičtvrtě roků a chodím 
2 roky na náboženství. 

2) Ježíš je světlo. 
3) Jak prošel mořem. 
4) …světlo 
5) Že se přijímá Ježíšovo tělo. 

 
Jakub Mlynář 

1) Je mi 9 let, chodím na nábožko 2 
roky. 

2) Náš Pán a Bůh. 
3) Já bych chtěl vidět anděla smrti. 
4) …světlo a náš Pán. 
5) Přijímat Boha. 

 
Dominik Mlynář 

1) Je mi třináct let a chodím na 
náboženství dva roky. 

2) Ježíš je veliké světlo. 
3) Já bych chtěl být u toho, jak Mojžíš 

zvedl moře. 
4) …světlo nebo beránek. 
5) První svaté přijímání je setkání 

s Bohem. 
 
Markéta Kosková 

1) Je mi 10 a na náboženství chodím 4 
roky. 

2) Narodil se v Betlémě, maminku měl 
Marii a tatínka Josefa. 

3) Chtěla bych být u toho, jak se Marii 
narodil Ježíšek, mám totiž ráda 
miminka. 
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4) Bůh je jako slunce, které mi svítí nad 
hlavou 

5) Setkání s Kristem. 
 

 
 

Děti z Jablonného nad Orlicí 
odpověděly: 
 
Miriam Fišerová 

1) Je mi 9 let, chodím už tři roky na 
náboženství. 

2) Syn Boží, je poslušný. 
3) Na svatbě v Káně Galilejské, protože 

chci vidět, jak tam Ježíš proměnil 
vodu ve víno. 

4) …pastýř, sůl. 
5) Poprvé přijímám Pána Ježíše, Jeho 

tělo a Jeho krev. 
 

Kristián Kalousek 
1) Je mi 8 let, na náboženství chodím 3 

roky. 
2) Syn Boží. 
3) Jak Ježíš vstal z mrtvých. 
4) …Otec. 
5) Být blíž k Bohu. 

 
Kateřina Najmanová 

1) Je mi devět let a na náboženství 
chodím tři roky. 

2) Král a Boží syn. 
3) Přála bych si být u toho, jak se Ježíšek 

narodil. Protože to muselo být krásné. 
4) …rozsévač, který nás rozsel po celé 

zemi a stará se o nás jako o semena. 
5) Přijímání Ježíše. 

Marie Krátká 
1) 8 let, 3 roky chodím na náboženství. 
2) Je to Syn Boží. 
3) Svatba v Káně galilejské, protože 

Ježíšek proměnil vodu ve víno. 
4) …nebeský Otec nebo král. 
5) První setkání se Ježíšem. 

 
Matěj Tauchman 

1) Je mi 9 let, na náboženství chodím 3 
roky. 

2) Ježíše je Syn Boží. 
3) Chtěl bych být tam, když losovali 

Matěje za náhradního apoštola 
za Jidáše. Protože jsem Matěj. 

4)  Bůh je jako baterka, která furt svítí. 
5) První svaté přijímání je první setkání 

s Ježíšem zblízka. 
 
 

Zažili jsme… 
 Setkání dětí s panem 
biskupem v Hradci Králové 

V sobotu ráno jsme se sešli v Hradci 
Králové a šli jsme se zapsat. Dostali jsme lístky 
do kostela a na barokní tancování. Hráli jsme 
i super hry a dělali se i úkoly. Za každý 
vyplněný úkol jsme dostali náramek 
(například: zelený, růžový a žlutý) a moc nás 
to bavilo, a taky se nám tam líbilo vyrábění 
a tancování. Na taneční jsme tančili barokní 
tance. Na konci jsme se šli vyfotit v barokním 
oblečení, a pak na mši svatou s panem 
biskupem. Před odjezdem jsme šli na zmrzlinu 
se zeleným kornoutkem. Domů jsme přijeli 
až navečer. Bylo to krásné.  

Miriam Fišerová, Mája Krátká, 
Káťa Najmanová 

 

Kopečková pouť 
 
V neděli 20. května při cestě z ranní 

mše svaté jsem si říkala, jaký je krásný den, 
děkovala za něj Pánu Bohu a napadlo mě, 
že vyrazím do Letohradu na Kopečkovou pouť. 
Domluvili jsme se tedy s panem Winklerem, 
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že odpoledne spolu pojedeme podívat 
se na poutní kapli, která se nachází 
za letohradským náměstím směrem 
ke hřbitovu.  

Ke kapli šlo ten den hodně poutníků, 
i když cesta byla trochu krkolomná. Šlo 
se do prudkého kopce, ale s pomocí Boží se 
to dalo zvládnout. Poprosila jsem Pannu Marii 
a Pána Ježíše a pomodlila se. Když jsme došli 
ke kapli, poděkovali jsme u kříže Pánu Ježíši 
za zvládnutí cesty. Prohlédli si kapli, svaté 
obrazy, oltář a uprostřed stojící sloup 
s Pannou Marií, který byl dokola obklopen 
andělíčky. Chvíli jsme poseděli a rozjímali, 
pomodlili a vydali se zpět. Šli jsme zámeckým 
parkem, a tím se vyhnuli prudkému kopci. 
Popovídali jsme si cestou s paní, která byla 
sice rodačka z Letohradu, ale v současné době 
bydlí v USA. Vyprávěla nám, jak za minulého 
režimu byla kaple zdevastovaná, i okolí bylo 
neudržované, jen o svátcích a jiných 
příležitostech se tam konaly bohoslužby. Až 
po roce 1989 se vše dávalo do pořádku a 
kaple i okolí se upravilo do nynější podoby. Byl 
to hezký zážitek.  

Neděli jsme prožili s Pannou Marií 
a Pánem Ježíšem. Tento výlet doporučuji 
každému, kdo by se chtěl podívat 
do letohradské kaple. Je odtud také krásný 
výhled na celé město. 

RJ 
_____________________________________ 
 

Co je to geocaching? 
 
Je to hra, která kombinuje turistiku, 

logické hádanky, navigaci pomocí GPS, a také 

sdílení na internetu. Všechno najednou. 
Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo 
ukryje schránku, které se v angličtině říká 
cache. Čte se a dnes už také většinou píše 
„keš“. Na internetu se zveřejní její souřadnice 
a různé doplňující informace. Ostatní potom 
tuto schránku pomocí navigačních přístrojů 
hledají. Při jejím nalezení se zapíšou do sešitu 
ve schránce, což je něco jako vrcholová kniha 
na horách, a dále si případně vyberou něco 
z obsahu a výměnou do keše vloží něco svého. 
Po návratu domů svůj nález zapíší 
na internetové stránce geocaching.com. 
 
Proč to děláme? 

Důvody jsou různé a občas si je 
musíme zopakovat, zejména když například 
vedu celou rodinu houštím do prudkého 
kopce, brodíme se vodou, lezeme do kanálů 
a různých děr, strháváme ze sebe pavučiny 
nebo v noci pobíháme po lese s baterkou. 

U nás v rodině je to tak, že tatínka těší 
naplánovat nový výlet. Motivuje ho skrytý cíl, 
samozřejmě výpravu vede a důležitě ovládá 
GPSku. Procházky tím pro něj získávají vyšší 
smysl. Dále má radost z každého nálezu 
a pečlivě počítá, kolik keší jsme už ulovili.  

Maminka to prožívá úplně jinak, neboť 
je hlavně moc ráda, že se jde na výlet a všichni 
jsou spokojeni. Důležitější je pro ni společně 
strávený čas v krásné přírodě. Také oceňuje, 
že cestou za pokladem se většinou dozvíme 
zajímavou legendu, děti se musí v něčem 
překonat a snášet i nepohodlí. Všechny naše 
děti se ještě jako malé naučili při hře výborně 
počítat. Jen trpělivost při dělení pokladu jim 
zatím chybí. 

Pro děti je samozřejmě nejdůležitější 
najít jako první poklad, těší se na výměnu 
drobných věcí a hraček. Poslední dobou 
mohou mít i GPSku a na konci cesty 
odpočítávají vzdálenost do cíle. 

Možná nejkrásnější je, že Vás 
geocaching zavede na místa, kam nevedou 
turistické značky a nikdy jste tam nebyli, 
přestože leží téměř za humny. Tato místa jsou 
něčím zajímavá, někdy se k nim váže poutavý 
příběh a často překvapí novým neokoukaným 
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pohledem do kraje nebo kouzelnou 
atmosférou. S výhodou je užít tuto hru také 
na dovolené, kde vás spolehlivě provede 
okolím tak neotřele, jak to nedovede žádný 
turistický průvodce. 

Další podrobné informace naleznete 
na internetu na domovské stránce 
geocaching.com, kde se musíte také 
zaregistrovat, abyste mohli začít hrát. Český 
server geocaching.cz dále obsahuje mnoho 
informací o hře a lidech kolem. Tato hra 
začala v roce 2000 poté, co vláda Spojených 
států amerických vypnula chybu uměle 
zaváděnou do systému GPS, a tím bylo možné 
začít GPS používat s přesností na metry. 
V množství kešek na počet obyvatel je Česká 
republika na 4. místě v Evropě. Prostě je znát, 
že jsme hravý a zvědavý národ.  

Pokud byste si chtěli geocaching, 
vyzkoušet zveme Vás na praktickou ukázku. 
Představte si, že jenom v Jablonném 
je dvanáct ukrytých schránek. Jednu z nich má 
i náš kostel svatého Bartoloměje, a tu se 
pokusíme společně odlovit. Prosím, ať se mi 
zájemci kvůli organizaci ozvou předem 
na mail, telefon nebo osobně. Sejdeme se 
v pátek 22. června. v 16:00 na faře. Pokud 
máte někdo GPS (nejlépe turistickou, 
automobilová není moc vhodná), tak si ji 
vezměte s sebou. Těšíme se na viděnou. 

Martin Jareš  
(martin.jares@gmx.net, tel: 777224981) 

 
 

Trojlístek pro štěstí 
 
Utrhli jste někdy jetelový čtyřlístek 

pro štěstí? A hledali jste ho někdy? Já ano. 
Jako dítě často. A někdy z nostalgie i dnes. 
Dočetl jsem se, že čtyřlístek má čtyři kouzelné 
vlastnosti. První lístek znamená štěstí, druhý 
dobré zdraví, třetí je příslibem bohatství a ten 
čtvrtý má na starosti lásku. Pro to je dobré 
ho najít a utrhnout, nebo od někoho dostat. 
Čtyřlístek také můžete někomu darovat. V jiné 
symbolice se uvádí, že jednotlivé lístky 
znamenají víru, naději, lásku a štěstí. To už je 
nám myšlenkově trochu blíž. Jsou také 

pětilístky i vícelístky. Pětilístek tuším 
znamená, že se narodí dítě. A něco hezkého 
by se dalo vymyslet, když najdete dva 
čtyřlístky vedle sebe. 

Pravda je, že čtyřlístek je pouze 
rostlinné pletivo, stejně jako dřevo 
sebekrásněji zpracované je zase jen dřevo. 
Sám o sobě štěstí nepřinese. A pokud má mít 
nějakou symboliku, měla by mít alespoň 
nějakou logickou souvislost.  

Klasický čtyřlístek z trávníku nebo 
louky je růstovou mutací běžných trojčetných 
listů jetele plazivého 
(Trifolium repens). 
Můžete se s ním ale 
setkat i u některého 
z 23 dalších druhů 
jetelů, které rostou 
na našem území. 
Jeden čtyřlístek 
připadá na několik 
tisíc normálních 
třílistých jetelů.  

V 5. století zvěstoval svatý Patrik 
křesťanskou víru Irům. Podle pověsti 
vysvětloval na příkladu jetelového trojlístku 
princip Nejsvětější Trojice. Proto se také 
trojlístek stal jeho symbolem a následně také 
jedním ze symbolů celého Irska.  

Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží 
Trojice či trojjediný Bůh je společné označení 
Boha v křesťanském dogmatu o třech 
osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu 
Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství. Ve 
Starém zákoně se výslovná zmínka o Bohu 
coby Trojici nevyskytuje. Objevuje se až 
v Matoušově evangeliu:  

„Jděte ke všem národům a získávejte 
mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna 
i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19–20). 
Podobné formulace se objevují v apoštolských 
spisech, jako např. tento pozdrav, který přijala 
liturgie mše svaté: "Milost našeho Pána Ježíše 
Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého 
se všemi vámi." (2 Kor 13,13). 

Tajemství Nejsvětější Trojice 
je hlavním tajemstvím víry a křesťanského 

mailto:martin.jares@gmx.net
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života. Je to tajemství Boha, jaký je sám 
o sobě. A toto tajemství je symbolizováno 
jetelovým trojlístkem. V den slavnosti 
Nejsvětější Trojice (3. 6.) jsem byl na poutní 
mši svaté pod širým nebem v Maršíkově. 
Čtyřlístek jsem nenašel. Všude byly pouze 
samé trojlístky. Ty ale pro štěstí stačí.  

IR 
 

Pozvání z farnosti 

 Anděl v Hradiskách 
 
Při cestě z Jablonného do Orliček 

můžete v posledních dnech vidět, jak se soše 
anděla v Hradiskách vrací její původní krása. 
Z iniciativy ing. Quido Štěpánka si vzala za své 
opravu této sochy firma Isolit Bravo, 
která kromě vlastní opravy sochy anděla, 
zadala také zhotovení kopie této sochy, 
která bude od 29. září zdobit urnový háj 
v Jablonném nad Orlicí. 

Opravená socha anděla v Hradiskách 
bude odhalena 20. června při východu slunce 
(4hod. 20 min.). 29. září budou obě sochy 
posvěceny. O to, jak se socha anděla 
do Hradisek dostala, o jejím restaurování 
a o legendě s ní spojené vypráví (právě 
vznikající) film „Anděl má zase křídla“. 
Premiéra filmu se chystá na 2. října. 
 
 
 
 
 

Dovolená 

 

Otec Pavel Pokorný bude od 8. do 28. 

července 2012 na dovolené. Zastupovat jej 

bude otec Pavol Sandámus z Nekoře. 

 

Mše svaté jsou zajištěny takto: 

 

  Neděle 8. 7.   8:00 Jablonné nad Orlicí 

   9:30 Jamné nad Orlicí 

   11:00 Orličky 

  Pondělí 9. 7.   19:00 Jablonné nad Orlicí 

  Středa 11. 7.   Jablonné nad Orlicí 

  Pátek 13. 7.   19:00 Jablonné nad Orlicí 

  Neděle 15. 7.   Jablonné nad Orlicí 

   Jamné nad Orlicí 

   Čenkovice 

  Pondělí 16. 7.   19:00 Jablonné nad Orlicí 

  Středa 18. 7.   Jablonné nad Orlicí 

  Pátek 20. 7.   19:00 Jablonné nad Orlicí 

  Neděle 22. 7.   8:00 Jablonné nad Orlicí 

   9:30 Jamné nad Orlicí 

   11:00 Orličky 

  Pondělí 23. 7.   19:00 Jablonné nad Orlicí 

  Středa 25. 7.   Jablonné nad Orlicí 

  Pátek 27. 7.   19:00 Jablonné nad Orlicí 
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30. června 2012 se na farní zahradě koná 

„Výstava domácích mazlíčků a jiných zvířat“ 

 

Všichni vystavovatelé, kteří se chtějí zúčastnit,  

prosím přihlaste se do 24. června panu faráři Pavlu Pokornému. 

 

 je možné vystavovat jakákoliv zvířata 

 doma si předem připravte na čtvrtku formátu max. A3 informace o vystavovaném zvířátku, 

nástěnku dostanete na faře 

 můžete také vyrobit pro návštěvníky dárky, suvenýry, propagační materiály, ochutnávku  

 30. června od 9:00 do 12:00 hod. si přijďte na faru připravit svá stanoviště a nástěnky, 

materiál bude k dispozici 

 

 

Vlastní výstava proběhne mezi 14:00 a 15:00 hod.,  

u každého stanoviště musí být neustále dozor a podávat návštěvníkům informace!  

Zajistěte si tedy prosím případně zástup. 

Během výstavy proběhne anketa a následně bude vyhodnocen  

nejlepší vystavovatel, nástěnka a zvíře. 

 

V 17:00 hod. proběhne v kostele dětská mše svatá. 

 

Večer je připraveno posezení na farní zahradě 

s hudbou a občerstvením, a to až do pozdních nočních hodin.
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Závěr školního roku je ve znamení testů, hodnocení a známek…závěr 

našeho časopisu před prázdninovou pauzou bude ve stejném 

znamení  . Zkuste si odpovědět na následující otázky.  

Správné odpovědi najdete na konci kvízu: 

 
1. Odkud pocházel svatý Pavel? 

A. z Říma 
B. z Kafarnaa 
C. z Athén 
D. z Tarsu 

2. Kdo dostal přízvisko Kéfas? 
A. Šimon 
B. Jidáš 
C. Pavel  
D. Ondřej 

3. Jak se jmenoval apoštol, který byl 
vybrán místo Jidáše? 

A. Barsabáš 
B. Justus 
C. Matěj 
D. Josef 

4. Kdo vedl Izraelity, když dobyli Jericho? 
A. Jozue 
B. Áron 
C. Mojžíš 
D. Káleb 

5. Jak se jmenoval král, v době jehož 
vlády žil Eliáš? 

A. Manases 
B. Rechabeám 
C. David 
D. Achab 

 
 

6. Kdo nebo co je Genesis? 
A. Lotova dcera 
B. římská bohyně 
C. pohoří v Judsku 
D. první kniha Mojžíšova 

7. Podle sv. Jakuba máme být pohotoví, 
když jde o 

A. mluvení 
B. hněv 
C. naslouchání 
D. zpěv 

8. Na kterém ostrově přistál Pavel, když 
ztroskotala loď? 

A. na Maltě 
B. na Sicílii 
C. na Krétě 
D. na Kypru 

9. Jak se jmenoval izraelský král, který 
panoval hned po králi Saulovi? 

A. David 
B. Josef Egyptský 
C. Jonatan 
D. Šalamoun 

10. Kde se odehrála bouře na moři, kterou 
popisuje Nový zákon? 

A. na Mrtvém moři 
B. na Rudém moři 
C. na Středozemním moři 
D. na Genezaretském jezeře 

 
 
 
 
 

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. srpna. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou 

rovněž vítány.                      redakce 
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