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Natanael zvítězil 

 

Jak vidíte z nadpisu, zvítězilo jméno farního časopisu „Natanael“. Důvod je jednoduchý – bylo 

vybráno největším počtem respondentů. Co ale znamená slovo Natanael? Vezměme si do ruky Písmo a 

nalistujme Janovo evangelium. V poslední třetině první kapitoly se dočteme o povolání učedníků: Filip zase 

vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna 

Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu 

odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, 

v němž není lsti.“ Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve, než Tě Filip zavolal, viděl 

jsem Tě pod fíkovníkem.“ „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele!“  

 

Od té chvíle se přestal jmenovat Natanael, protože dostal od Ježíše nové jméno Bartoloměj. Právě 

tento apoštol je zároveň patronem jablonského kostela a pod svým původním jménem je patronem nového 

farního časopisu. Více o něm se dočtete v dalších číslech. 

Josef Fišer 

 

Výsledky ankety na farní časopis 

Počet rozdaných lístků: 120 

Počet odevzdaných lístků: 36 

1) Jaký název navrhujete pro farní časopis? 

BAR-BAR (2x sv. Bartoloměj), Bartoloměj, Bartolomějský plamínek, Calvados (i ze starých, kolikrát 

nedobrých jablek se dá vypálit něco dobrého, jablka = Jablonné), Červotoč, Čtvrtletník naší farnosti, 

FAR-BAR (farnost sv. Bartoloměje), Farní kvítko, Farní věstník, Farnost, Farnost sv. Bartoloměje, 

Farský poutník, Fík (s obrázkem apoštola pod fíkovníkem), Hlas víry, Kopečky, Kostelník, Kropáč, 

Křižák – 6 hlasů, Maria!, Naše společenství, Natanael – 9 hlasů, Novinky z naší farnosti, Paprsek, 

Poutník, Pramínek (zdroj k čerpání informací, inspirace, radosti i poučení), Světlo v duši, Zprávy od 

sv. Bartoloměje 

 



 
 

2) Jak často by měl časopis vycházet? 

1x měsíčně: 26 hlasů   1x za dva měsíce: 9 hlasů  1x za čtvrt roku: 3 hlasy 

Jiná možnost: každý týden, později se ukáže, jak často, nepravidelně 

 

3) Co by měl časopis obsahovat? 

Ohlášky: 26 hlasů       Duchovní povzbuzení: 27 hlasů 

Modlitba: 25 hlasů       Příběh: 21 hlasů 

Jiné:  

Aktivity farnosti, avíza farních aktivit – svatby, křty, úmrtí, biřmování, první svaté přijímání, 

připomenutí událostí během liturgického roku – svátky, slavnosti, žehnání vína, Svatoblažejské …, 

brigády, poutě, cena 5 Kč, časopis by měl mít minimální náklady (pouze tisk a papír), ostatní 

redakční práce pouze zdarma, hlavně musí vycházet pravidelně, farní časopis by měl obsahovat 

„dětské okénko“, které by děti četly se zaujetím, inzerce, kázání o. Pavla, klidně stejné jako v neděli, 

křížovky, vtipy, fotky, pozvánky, prosby o modlitbu od farníků, inzerce x po akci minireportáž, módní 

stránka, přehled plánovaných akcí na další měsíc, akce zde i v okolí – poutě, koncerty + písnička 

měsíce, příběhy lidí z farnosti, příspěvky od farníků, rozhovory s lidmi z farnosti, tipy z knihovny, 

historie kostela a farnosti, představení společenství farnosti, vynálezy Pavla P., medailonky kapliček 

a křížů v okolí, něco z farní kroniky, sekce pro ministranty/katechetický seriál (svátosti, mše svatá, 

dary DS, ctnosti), zprávičky z akcí (mládež, rodiny). 

 

První svaté přijímání 

V neděli 26. června proběhlo v naší farnosti první svaté přijímání. Poprvé přistoupilo ke stolu Páně 

šest dětí. Několik dní před touto slavností dostaly k vyplnění následující dotazník. Jména a odpovědi dětí 

naleznete níže. 

Dotazník pro děti: 

1) Kolik je ti roků a jak dlouho chodíš na náboženství? 

2) Kdo je to Ježíš? 

3) U kterého příběhu z Bible bys chtěl/a být (kdybys mohl/a ) a proč? 

4) Zkus vymyslet přirovnání: Bůh je jako … 

5) Co je to první svaté přijímání?  

Odpovědi dětí: 

Appl Štěpán 

1) Bude mi 9, 2 roky. 

2) Ježíš je Boží Syn.



 
 

3) Chci vidět, jak lovili. 

4) …náš Otec. 

5) Přijímání Boha do srdce. 

Černohousová Tereza 

1) Je mi 9 let a na náboženství chodím od 

první třídy. 

2) Ježíš je pro mě jako moje duše a mám ho 

moc ráda. 

3) Já bych chtěla být u toho, jak se Ježíš 

narodil, protože mám ráda malé děti. 

4) …moje tělo a duše a opatruje mě před 

zlem. 

5) První svaté přijímání je den, kdy přijímám 

Ježíše do své duše. 

Horáková Alžběta 

1) Je mi 9 let, bude mi 10. Já chodím na 

náboženství 4 roky. Od 1. třídy a teď jsem 

ve 4. 

2) Ježíš je pro mě pán, který dělá zázraky a 

umí uzdravovat. 

3) Chtěla bych být u příběhu, když se setkala 

Alžběta s Marií, protože jsem Alžběta. 

4) …náš Otec a naše Matka. 

5) Přijímání Boha a Ježíše Krista do srdce. 

Kulhavá Tereza 

1) Je mi 9. Chodím poprvé na náboženství. 

2) Je to Syn Boží. 

3) Ráda bych chtěla vidět, jak Ježíš chodil po 

vodě. 

4) …Pán Ježíš. 

5) Přijímání je přijímání Ježíše. 

Purkertová Anna 

1) 10 roků a chodím 4 roky. 

2) Ježíš je to někdo, koho nevidíme, a je to 

Boží Syn. 

3) Když se Pán Ježíš narodil, protože by tam 

byli tři králové a malý Pán Ježíš. 

4) …Boží Syn. 

5) Přijímání Pána Ježíše do duše a do srdce. 

Tauchman Jakub 

1) 9, 3 roky 

2) Člověk a Boží Syn. 

3) Chci vidět oběšeného Jidáše, protože je to 

nechutné. 

4) …náš Otec. 

5) Přijímání je přijímat Ježíše do svého srdce. 

zpracovala Jana Kaplanová 

 

Farní tábor 2011 

 Farnost Jablonné nad Orlicí pořádá, jako každý rok, farní dětský tábor pro děti ve věku 8 - 14 let, 

který se uskuteční v tábořišti Těchonín. Tábor se bude konat v době 27. 7. – 6. 8. 2011. Jeho kapacita je 

omezena počtem 24 dětí, avšak tato hranice ještě nebyla prolomena. Proto všechny děti srdečně zveme! :) 

  Téma tábora je „Caesar a Galové“ a cena pak 2200 Kč. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru, 

plno akčních doprovodných her, zábavy, výletů a dobrodružství. Najdou své přednosti a zjistí, v čem by se 

mohly zlepšit! Samozřejmě nebude chybět boj o kůl.  



 
 

 Hlavním vedoucím je Lukáš Grus, duchovním je p. Pavel Pokorný. Dalšími vedoucími jsou: Klára 

Junková, Danek Černohorský, Jakub Grus a další.. Mimo jiné se děti mohou těšit na výbornou kuchyni pod 

vařečkou paní Grusové. 

Lukáš Grus 

Dětem 

Milé děti! 

Pošlete nám z prázdnin či z dovolené pohled – nejlépe s obrázkem kostela. 

Pokuste se také zjistit a napsat, komu je kostel zasvěcený. Všechny pohledy si pak 

v kostele vystavíme. 

 Adresa naší fary (farnosti) je: Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 

Jana Najmanová 

Vtip na závěr 

Ministrant přišel pozdě na mši. Pan farář se ho ptá, co se stalo. Ministrant odpověděl: „My máme na 

výtahu napsáno, že je pro tři osoby, tak jsem doteď čekal na další dva.“ 

vybral Václav Kaplan 

Bohoslužby v době dovolené P. Pokorného (5. – 15. 7.) 

Út 5. 7. Jablonné 8:00 (J. Linhart), Jamné 9:30 (J. Linhart), Orličky 11:00 (I. Szociński) 

St 6. 7. Jablonné 18:30 (I.Szociński) 

Ne 10. 7. Jablonné 10:00 (J. Kajnek), Čenkovice 11:30 (J. Kajnek), Jamné 18:00 (O. Kučera) 

Po 11. 7. Jablonné 18:30 (O. Kučera) 

St 13. 7. Jablonné 18:30 (I. Szociński) 

Pavel Pokorný 

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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