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Zachránce české země
Na konci měsíce září jsme si opět po roce připomněli svátek patrona Čech a Moravy –
svatého knížete Václava. Připisujeme mu zásluhy o upevnění naší země v jejích počátcích.
Podle legend ho vnímáme jako člověka, který se vymykal tehdejším standardům a hlavně –
v našem povědomí je svatý Václav ochráncem české země a jejich obyvatel. Ochráncem
před zjevnými i skrytými útoky proti víře, proti sociální nespravedlnosti, proti sobeckým
zbohatlíkům, zkrátka proti všem nepřátelům věřícího lidu, vlastenců, Čechů. Přesto, že je
kníže Václav uctíván jako svatý, je jeho osobnost vnímána kladně i mnohými lidmi mimo naši
církev, zvláště pak v podobě bájného zachránce, který přispěchá na pomoc „až už bude
nejhůře“. Není v našich dějinách snad jediného roku, kdy
by na tento příslib zázračné pomoci nebylo vzpomenuto.
Je před volbami. Velká část lidí z mého okolí vnímá volby jako
nutné zlo, které nic nevyřeší, snad jen v místě, kde žijí, stojí za to
dát hlas těm, kteří jsou dobře známí. Ale kraj už je daleko,
vláda ještě dál, pro nás obyčejné lidičky dělají málo nebo
vůbec nic. Kdyby tak přijel svatý Václav a vypral všechny mocipány,
to by se nám žilo! Hezky se to poslouchá, ale pokud to se svým
křesťanstvím myslíme vážně, pak nemůžeme čekat, že za nás
ponese kůži na trh někdo jiný. Kníže Václav pomůže, když ho
zapojíme do svých modliteb, aby lidem připomenul, jak se jim žilo
před dvaceti, třiceti lety a jak se jim žije dnes. Aby mladým i nám
starším sdělil, že bez práce nemůže vzniknout nic trvale dobrého.
Aby i našim přispěním pohnul naše sousedy, přátele, kolegy
a členy rodiny k cestě do volební místnosti. Aby nám u Boha
vyprosil chuť pročíst programy politických uskupení a poctivě
zvážit, komu odevzdáme svůj hlas. Myslím, že dědic naší
země čeká, zda potomci jeho poddaných chtějí žít
pro svou vlast a zda svou vůli dají hmatatelně najevo.
Svatý Václave, pomoz nám přemoci naše znechucení politikou!
JF
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kterou pociťoval Pán, když myslel
na Mariinu lásku
Až budeme opravdu spojeni se
Synem, budeme sdílet všechny jeho
starosti, všechny jeho něžné city a zcela
přirozeně jeho úplný soulad s Marií. To je
to, co znamenají slova: K Marii skrze
Ježíše.
Stejně musíme porozumět slovům:
K Ježíši skrze Marii. Ještě nepřijatelnější je
totiž myšlenka, že bychom se mohli
na chvíli zastavit u Marie, aniž bychom byli
bezprostředně u Ježíše, Maria je totiž
pouze jeho dokonalou nositelkou,
dokonale průhledným svatostánkem.
Dokonale přetvořeným v týž obraz. Není
prostřednictví u Něho, ale skrze Něho,
s Ním a v Něm.
Maria je tedy s účinností naší
matkou, protože je to její vlastní milost,
že nás rodí k této schopnosti. Právě Maria
způsobuje, že Duch Svatý může na nás
plodně působit, protože se otevíráme
pro tuto jeho činnost. Pán by nám nebyl
dal vše, kdyby nám nebyl dal svou matku.
S ní nám dal i ctnosti, kterými se
vyznačovala v tak velké míře a které –
a nemůže jinak – vlévá do srdcí, která ji
přijímají.
Každá modlitba Anděl Páně je
pro nás příležitostí, abychom se znova stali
syny nebo dcerami, podobnými své matce,
činnými, plodnými, požehnanými nositeli
Boha jako ona, abychom se jako ona stali
spolupracovníky Božími, spoluvykupiteli.
Neexistuje žádná mariánská zbožnost
bez otcovství nebo mateřství, to znamená
bez odpovědnosti a apoštolátu.
Mariánská zbožnost není ani tak
zbožnou úctou k Marii, jako spíš zbožností
takovou, jakou se vyznačovala Maria.
Marii budeme nejlépe následovat, když ji
budeme napodobovat, tím že budeme
myslet na Otce skrze Syna ve Svatém
Duchu
Luis Evely – z promluv k laickým
bratrstvům Karla de Foucaulda

Liturgický rok
Maria Prostřednice?
Svatý Pavel píše ve svém prvním
listu Timotejovi – II.5.: „Je totiž jenom
jediný Bůh a jenom jediný prostředník
mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš,
který vydal sám sebe jako výkupné
za všechny.“
Maria není
cesta. „Maria není
prostřednice, ale
monstrance.
Křesťan jde k Otci
skrze
Syna
ve Svatém Duchu.
Takový je řád,“
říká francouzský
jezuita P. Paul
Doncoeur. Mezi
Synem a jeho
matkou je však
příliš
dokonalý
a úplný souhlas, takže nemůžeme vidět
Ježíše bez Marie nebo růst v Kristu
a zároveň nerůst v intimním spojení
s Marií.
Mariánská úcta tedy nutně
doprovází naše pokračující vtělování
v Krista. Čím víc budeme patřit Kristu, tím
víc budeme v souladu s Marií, šťastni
a užaslí nad Mariiným bytím.
Uvažujeme-li
takto,
vidíme,
že mariánskou cestu není možné vybrat
jenom jako něco „navíc“. Nemáme-li
k Marii synovský vztah, je to proto,
že nemáme správný vztah k jejímu Synovi,
že nejsme bratry, údy jejího Syna. Náš
křest nás s ním spojil, prožívaná věrnost
k tomuto křtu způsobí, že z našeho srdce
vytryskne synovská vděčnost. Vděčnost
k té, jejíž „ano“ umožnilo velkou radost
Slova, učiněného tělem. A my pak budeme
povzneseni touž vděčností, touž hrdostí,
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kdy tajemství vkládáme do jednotlivých
Zdrávasů (desátek pak není třeba nijak
uvádět):

Růženec světla

1. ...Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu,…
2. ...Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou
moc,…
3. ...Ježíš, který hlásal Boží království
a vyzýval k pokání,…
4. ...Ježíš, který na hoře proměnění zjevil
svou slávu,…
5. ...Ježíš, který ustanovil Eucharistii,…
Na letošní rok připadne desáté
výročí čtvrtého kompletu modlitby
růžence. 16. října roku 2002 vyhlásil papež
Jan Pavel II. růženec světla a zároveň
vyhlásil dobu do října 2003 Rokem
růžence.
Růženec s další pěticí tajemství
vychází ze slov Kristových „Já jsem světlo
světa“ (Jan 8, 12). Logicky doplňuje
rozjímání o životě Kristově mezi jeho
nalezením Marií a Josefem v chrámu
a v úzkostech
prožívanou
modlitbu
v Getsemanské zahradě. Mezi stávající
tajemství růžence zařazujeme tajemství
světla takto: růženec radostný, růženec
světla, růženec bolestný, růženec slavný.
Podle apoštolského listu Rosarium Virginis
Mariae
papeže
Jana
Pavla
II.
je doporučeno modlit se růženec každý
den v týdnu a střídat růžencová tajemství
následovně: v pondělí růženec radostný,
v úterý tajemství bolestného růžence,
ve středy slavný růženec, na čtvrtek
připadne růženec světla, v pátek přijde
na řadu růženec bolestný, v sobotu
radostný a na neděli růženec slavný.

Tajemství uváděná před desátkem
Je možné ale použít i jiný způsob,
kdy jednotlivá tajemství uvádíme před
desátkem – tedy před modlitbou Otče náš,
ne až před prvním Zdrávasem. Pak už se
v jednotlivých
Zdrávasech
tajemství
nevyslovuje. Zde je možná způsob uvedení
do jednotlivých tajemství:
 V prvním desátku růžence světla
rozjímáme
o
Ježíšově
křtu
v Jordánu.
 Ve druhém desátku růžence světla
rozjímáme o prvním projevu
Ježíšova
Božství
zázrakem
v galilejské Káně.
 Ve třetím desátku růžence světla
rozjímáme o tom, jak Ježíš
ohlašoval příchod Božího království
a vyzýval k pokání.
 Ve čtvrtém desátku růžence světla
rozjímáme o Ježíšově slávě
při proměnění na hoře Tábor.
 V pátém desátku růžence světla
rozjímáme o tom, jak Ježíš
ustanovuje svátost Eucharistie jako
vyjádření velikonočního tajemství.

Způsoby vedení modlitby
Tajemství v každé modlitbě Zdrávas Maria

Tajemství přednesená citací z Písma
Modlitbu
růžence
světla
se můžeme modlit oficiálně stanoveným
způsobem (vyhlášeno Českou biskupskou
konferencí 8. listopadu 2002 otcem
biskupem
Janem
Graubnerem),

Další způsob využívá přednes
příslušného úryvku z evangelia vždy před
desátkem.
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1.
2.
3.
4.
5.

 Páté tajemství / desátek růžence
světla: Ježíš,
který
ustanovil
Eucharistii,…

tajemství: Mt 3,13 –17,
tajemství: J 2,1 –10,
tajemství: Mk 1,14 –20,
tajemství: Lk 9,28 –36,
tajemství: Mt 26, 20 –29.

Pokud zvolíme volnější uvedení před
desátky, můžeme to provést následovně:
 V prvním tajemství růžence světla
rozjímáme o tom, že Ježíš přijal
křest v Jordánu.
 Ve druhém tajemství růžence
světla rozvažujeme o počátku
Ježíšova
působení
zázrakem
v Káně, když proměnil vodu
ve víno.
 Ve třetím tajemství růžence světla
budeme přemýšlet o tom, jak Ježíš
ohlašoval příchod Božího království
a vyzýval k pokání.
 Ve čtvrtém tajemství růžence
světla vzpomeneme na Ježíšovu
proměnu na hoře Tábor.
 V pátém tajemství růžence světla
budeme rozjímat o velkolepém
daru, kdy nás Ježíš ustanovením
Eucharistie uvádí do velikonočního
tajemství.

Pak se v desátku modlíme jen Zdrávasy
nebo tajemství vkládáme doprostřed
každého Zdrávasů:
1. …Ježíš, který byl v Jordánu
pokřtěn,…
2. …Ježíš, který zázrakem v Káně
působit započal,…
3. …Ježíš, který příchod Božího
království a pokání hlásal,…
4. …Ježíš, který se na hoře Tábor
proměnil,…
5. …Ježíš, který nás ustanovením
Eucharistie
do
velikonočního
tajemství uvádí…
Jiný způsob uvedení tajemství
desátkem lze provést takto:

Závěrečná modlitba
Do závěrečné modlitby můžeme
vložit slovo "narozením":
Modleme
se:
Bože,
Tvůj
jednorozený Syn nám svým narozením,
životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal
věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když
v posvátném růženci blahoslavené Panny
Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať
také podle nich žijeme a dosáhneme toho,
co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

před

 První tajemství / desátek růžence
světla: Ježíš, který byl pokřtěn
v Jordánu,…
 Druhé tajemství / desátek růžence
světla: Ježíš, který zjevil v Káně
svou božskou moc,…
 Třetí tajemství / desátek růžence
světla: Ježíš, který hlásal Boží
království a vyzýval k pokání,…
 Čtvrté tajemství / desátek růžence
světla: Ježíš, který na hoře
proměnění zjevil svou slávu,…

Modleme se ho s chutí a rádi. Bohu
díky! A.M!
připravil JF
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Po hezkém letním období,
kdy jsme trávili dovolené ať v tuzemsku
na chatách či v zahraničí, tu opět máme
podzim. Když se řekne měsíc říjen, tak
se každému vybaví poselství podzimu
neboli babího léta, kdy nastává podzimní
rovnodennost, dny se krátí a noci
prodlužují, kdy se příroda ukládá
k zimnímu spánku, kdy ze stromů opadává
listí a kdy je spousta podzimní práce
na zahrádkách. Nejčastějšími barvami
podzimu
jsou
oranžová,
žlutá,
červenohnědá a zelená, které nám příroda
ukazuje zejména na padajícím listí.
Také chci připomenout, že 27. 10. začne
opět platit zimní čas, proto si
nezapomeňte
posunout
ručičky
na hodinách, a to dozadu o hodinu zpět.
Renata Jasanská

Rok víry
Rok víry, jenž vyhlásil papež
Benedikt XVI., začne 11. října 2012,
u příležitosti padesátého výročí zahájení II.
vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti
Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013.
Na datum jeho začátku, 11. říjen 2012,
zároveň připadá dvacáté výročí vydání
Katechismu katolické církve. Důvodem
k vyhlášení tohoto roku je, dle Benedikta
XVI., hluboká krize víry, jež postihla mnoho
lidí. Tento rok má být „pozvánkou
ke skutečnému a novému obrácení se
k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa.“
K Roku víry vydal Benedikt XVI.
apoštolský list Porta fidei (Brána k víře).
Papež v něm hovoří o „nutnosti znovu
objevit cestu víry a s novou intenzitou
ukazovat radost a nadšení ze setkání
s Kristem.“ Píše: „Přejeme si, aby tento rok
vzbudil v každém věřícím touhu vyznat
svou víru v plnosti a s novým
přesvědčením, s důvěrou a radostí. Bude
dobrou příležitostí k tomu, abychom víru
intenzivněji slavili v liturgii, zvláště
při eucharistii, která je vrchol, k němuž
směřuje činnost církve, a zároveň zdroj,
z něhož vyvěrá veškerá její síla. Zároveň
doufáme, že věřící budou svým životem
stále věrohodněji svědčit. Je úkolem
každého věřícího, aby zvláště v tomto roce
znovu objevil obsah víry, kterou vyznává,
slaví, žije a vkládá do svých modliteb a aby
přemýšlel nad samotným aktem víry.“
Rok víry, který se pro nás má stát
časem milosti, máme svěřovat „Matce
Boží, která byla nazvána ‚blahoslavená‘,
neboť ‚uvěřila‘ (Lk 1, 45)“.
ZS

Představujeme
z farnosti
Živý růženec ve
Jablonné nad Orlicí

farnosti

Jedna z nejkrásnějších modliteb je
beze sporu modlitba svatého růžence.
Je to vlastně celá biblická dějeprava
v kostce.
Věřící si rozdělí jednotlivé desátky
a každý z nich se denně pomodlí jeden.
Vznikne tím živý řetězec modliteb,
který nazýváme živým růžencem.
V naší farnosti byl živý růženec
založen po skončení 2. světové války
P. Hájkem. V současné době se živý
růženec (radostný, bolestný a slavný)
za mír modlí 45 lidí.
M.V. + M.Š.

Co je adopce na dálku?
Jedná se o projekt Arcidiecézní
charity Praha, který je zaměřen na pomoc
dětem, jejichž rodiče jim nemohou
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poskytnout dostatek potravin ani základní
vzdělání.
Jsou
vyhledávány
děti
z nejchudších rodin, které by bez pomoci
nemohly navštěvovat žádnou školu.
Zůstaly by negramotné, jako většina jejich
rodičů. Měly by tak minimální šanci najít
v budoucnu nějaké zaměstnání. Děti
k adopci vybírá skupina místních sociálních
pracovníků a kněz. Pokud má dítě rodiče,
do školy pouze dochází. Zde dostane také
stravu a zdravotní péči. Pokud dítě rodiče
nemá, bydlí v domově pro opuštěné děti.
Naše
farnost
se
zapojila
do projektu v roce 1997. Od té doby jsme
poskytli vzdělání několika dětem z Indie.
Jeden chlapec pokračuje ve studiu
na vyšším stupni. Pravidelně dostáváme
o dětech informace, dopisy a výsledky
ze školy. Pokud dítě z nějakého důvodu
školní docházku ukončí, jsme informováni,
proč se tak stalo a co bude dělat dítě dál.
Třeba jeden náš chlapec musel už začít
finančně přispívat rodině a nalezl práci
jako pomocník v lékárně.
Náš příspěvek na 3 děti je
16 000 korun ročně. Vyšší příspěvek
je nutný pro studium na vyšším stupni.
Děkujeme všem, kteří se do projektu
zapojili a už několik let děti podporují.
Výše příspěvku je dobrovolná, podle
možností každého z nás.

25 000 dětí. Jen společně můžeme jejich
životy měnit. Děkujeme.
A tak, chce-li se někdo k naší rodině
přidat, budeme rádi.
Radmila Faltusová

Živý betlém 2012…?
Předpokládám, že většina z vás už
ví, že se letos pravděpodobně nebude
konat živý betlém. Hlavní organizátoři
(rodina Vackova) po deseti letech tvrdé
práce
odcházejí
na
„betlémský
odpočinek“. Dovoluji si jim tímto vyslovit
velký obdiv a díky za to, co v našem městě
vytvořili a dále jim popřát po dlouhé době
opravdu klidné vánoční svátky.
Živý betlém byl pro mne
v Jablonném vždy nedílnou součástí Vánoc
a od té doby, co jsme se ho také, jako
rodina, přímo účastnili, se stal akcí,
na kterou jsme se všichni velmi těšili.
Jedinečná atmosféra každoročně přilákala
na náměstí stovky lidí. Osobně pokládám
za největší úspěch prolnutí dvou světů –
farnosti a světského světa prezentovaného
městem. Bylo pro mne fascinující vidět, jak
spolu velmi různí lidé spolupracují
a všichni se nechají pohltit kouzlem
okamžiku.
Asi se ptáte, proč to vlastně píši.
Na redakční radě jsme si řekli, že nám je
prostě líto, tak pěknou tradici jen tak
opustit. V současné době
probíhá
na úrovni městského úřadu (konkrétně
kulturní komise) jednání o budoucí
podobě oslav Vánoc v našem městě.
Vlastní živý betlém (myšleno průvod
postav) není schopno město bez pomoci
farnosti zorganizovat. Berte tedy tento
článek jako výzvu pro kohokoliv, kdo by se
chtěl na aspoň částečném uchování
tradice živého betléma podílet. Budoucí
podobu je možné změnit dle uvážení, jistá
obměna by byla i žádoucí. Pokud byste
tedy měli zájem oživit „Živý betlém“,
oslovte prosím do konce října otce Pavla.
MJ

V posledním dopise od Arcidiecézní
charity Praha stálo: Přes 115 miliónů dětí
na celém světě stále nemá přístup ani
k základnímu vzdělání. Adopce na dálku
pomáhá právě těmto dětem. Během svého
17ti letého působení jsme i díky Vaší
podpoře zpřístupnili vzdělání více než
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který nás měl odvézt k lodi. Tu jsme měli
předem objednanou a čekala na nás
ve Veselí nad Moravou. Chvíli jsme
na nádraží dospávali, ale po krátké době
vlak přijel a uháněl k cíli – k vytoužené
vodě.
Cesta trvala asi 4 hodiny a na místě
jsme se ještě museli projít městem,
protože nikdo nevěděl, kde ta loď vlastně
je. Šli jsme po značkách s nápisem
“Přístav” a nakonec ho našli. Vlastník lodi
už nás vyhlížel. Po té nám také ukázal,
jak s lodí správně zacházet a jeli jsme
i na krátkou projížďku. Ten den jsme dále
ještě nejeli, ale všichni jsme šli nakoupit
suroviny na své pozdější vaření. Každý den
vařil jeden z nás.
První den k večeři jsme měli guláš,
který uvařil plavčík Vítek. Byl výborný.
Já jsem taky musel bohužel vařit a přiřadili
mi úterý, ale nebyl jsem v tom sám.
Domluvili jsme se s kolegou Honzou
Strnadem a jeho bráchou Josífkem, že si
navzájem pomůžeme. Protože nás bylo
více, tak jsme museli vařit celý den.
Všichni vařili výborně, a i když jsme
se báli, že toho bude málo, tak nebylo.
Co se týče trasy plavby, tak jsme
dopluli z Veselí až na Velehrad. Cestou
jsme se v Otrokovicích vykoupali
v koupališti,
propluli několika
zdymadly a prožili
mnoho
dalších
skvělých zážitků.
Pocta všem
námořníkům, kteří
tam s námi pluli:
Vítek
Fišer
–
Plavčík, Jan Strnad – Důstojník, Josef
Strnad – Plavčík, Martin Pálek – Plavčík,
Matouš Pálek – Důstojník, Václav Kaplan –
Plavčík, David Kaplan – Plavčík, Kristián
Kalousek – Plavčík, Gábina Strnadová –
Plavčík, Jiří Pálek – Kormidelník, Pavel
Pokorný – Kapitán.
Václav Kaplan

Čtení z farní kroniky
Na popud pana Václava Jansy,
továrníka, dal jsem přenésti 2 pomníky
ze starého hřbitova a to: sv. Annu z hrobu
matky pana faráře Lukesle – kde vlastně už
byl jiný pochován – a dal opatřiti nápisem:
„Matko Rodičky Kristovy buď vzorem
a ochranou“ a sochu anděla s vytesaným
nápisem „Dobří duchové, buďte ochránci
naší domoviny“ To se stalo v roce 1928.
V roce 1932 byly sochy zlomyslně
poškozeny, ale zas opraveny. Sochy stojí
na pozemku obecním, obec k postavení
dala souhlas 7. X. 1928 č. 1239/28.
Udržovací fond nemají.
V roce 1932 byl opraven kříž
u portálu – byl omyt z barvy a částečně
pozlacen a novou svítilnou obdarován.
Náklad činil: práce zednické 100 kč,
kamenická a pozlačovacká 800 kč. Hrazeno
z pokladny kostelní. Opravil kameník
Vojáček z Ústí nad Orlicí.
Sochy na mostě: 16. 6. 1841 byl
položen základ k mostu přes Tichou Orlici.
Tehdejší farář Fr. Stanzel s občanstvem se
postaral o postavení sochy sv. Floriana
a mistrovičtí obyvatelé dali zříditi sochu
sv. Jana Nepomuckého. K udržování obou
soch zřízen fond patronátním úřadem
panství Kyšperk. Svěcení soch se konalo
25. 5. 1843 ve 3 hod. odpol. Akt svěcení
vykonal vikář Jos. Bibus a kázal místní
kaplan Ignác Hloušek.
(zapsal P. Jan Sokol)

Zažili jsme
Plavba po kanále
V pondělí 27. srpna se 11
námořníků sešlo v 5 hodin ráno na nádraží
v Jablonném nad Orlicí. Všichni to byli
bez výjimky tvrdě cvičení a plavby schopní
ministranti v čele s kapitánem Pavlem
Pokorným. Na nádraží jsme čekali na vlak,
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houbu. Roste od června do listopadu
ve všech typech lesů i mimo ně.
Houbař, který se vydá na růžovky,
by měl být obeznámen se základními
znaky muchomůrek. Měl by vědět, co je
prsten a kalich a kde se nachází. Měl
by bezpečně poznat rod muchomůrka.
Růžovka roste hojně, v dlouhém
časovém období, její plodnice jsou velké
a má všestranné využití v kuchyni. Jedinou
nevýhodou je možnost záměny s jejími
sestřenicemi – jedlou (ale zdaleka ne tak
chutnou)
muchomůrkou
šedivkou
a především
prudce
jedovatou
muchomůrkou panterovou.
Jaké jsou tedy hlavní znaky pro
bezpečnou sklizeň růžovek?
Existují dva hlavní rozlišovací znaky.
Prvním z nich je barva. Plodnice růžovky
má narůžovělou (proto růžovka) až
masově červenou (proto masák) barvu. Ta
je patrná na klobouku, na třeni (zejména
na spodní části), ale především na řezu,
nebo při poranění. Pokud na konci třeně
odřízneme zesílenou a špinavou část,
uvidíme růžovou nebo červenou barvu.
Toto místo bývá také často napadeno
larvami hmyzu. Tento znak (barvu) nemá
žádná jiná muchomůrka a je patrný
ve všech vývojových stádiích.
Druhým rozlišovacím znakem je
prsten, který je znatelně rýhovaný. Rýhy
vznikají otlačením prstenu o lupeny
na spodní straně klobouku v rané fázi
vývoje. Rýhy na prstenu má i šedivka,
ale nikdy muchomůrka panterová. U té
prsten nevyrůstá z vrchního konce třeně
(jako u růžovky a šedivky), ale níže
pod kloboukem, lupeny se tedy nemohou
do prstenu otisknout. Pokud ale najdeme
mladou plodnici s nevyvinutým prstenem,
je třeba se řídit pouze barvou.
Pro přehled uvedu ještě dva
praktické znaky vodící. Kalich růžovky
i šedivky přechází plynule do třeně.
Plodnice mají na bázi znatelné řepovité
zesílení. U m. panterové je znatelný
přechod (odskok) kalichu a třeně

Vidím to růžově
(další povídání o houbách)
Příroda je na začátku podzimu
přeci jen milosrdná, v lesích je konečně
vlhko a zároveň ještě docela teplo. Houby
rostou. Není to žádná houbová kalamita,
takže se nechodí sbírat, ale spíše hledat.
Avšak kdo má terén trochu zmapovaný,
dokáže přinést košík kozáků a křemenáčů
z toho správného okraje lesa. Stále rostou
praváci (nejčastěji hřib smrkový) a letošní
rok hodně přeje klouzkům. Je vidět lišky,
bedly a hřiby kováře. Houbové žezlo
pomalu a jistě přejímá nerozlučný pár hřib
hnědý (alias pančák) a hřib žlutomasý
(alias babka) ze smrkového království.
Ale to je jen takový úvod. Dnes vám chci
představit především královnu houbové
chuti – muchomůrku růžovku.
Než jsem ji poprvé ochutnal,
mnohokrát jsem ji donesl v košíku až
na kraj lesa, kde jsem ji zase zahodil
a několikrát i přinesl domů, aby pak
skončila na kompostu. A bylo to správné,
protože u této houby platí pravidlo –
pokud nemáme stoprocentní jistotu,
plodnici nesbíráme a nebaštíme. Ne-baští-me. Tuto jistotu jsem tehdy neměl.
A platí také, že pokud ji známe, tak ji
baštíme. Ňam, ňam.
Muchomůrka růžovka (Amanita
rubescens) je považována za jednu
z nejchutnějších hub. Bývá nazývána jen
růžovka nebo také masák. Obě tato
pojmenování mají vazbu na bezpečné
určení houby, ale k tomu se dostaneme
později.
Klobouk růžovky je 5 až 18 cm
široký, v mládí polokulovitý, později
sklenutý, nebo rozložený, červenavě
hnědé až růžové barvy, pokrytý
bělohnědými bradavkami. Zespodu má
bílé lupeny. Třeň (noha) je bělorůžový,
dole rozšířený, 6 až 15 cm dlouhý
s bělavým a pravidelně rýhovaným
prstenem. Celkově se jedná o robustnější
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(tzv. kalich smrti). Druhým vodícím
znakem je nevroubkovaný okraj klobouku
růžovky. U m. panterové zpravidla bývá
vroubkovaný. Připomínám však, že vodící
znaky pouze napomáhají k určení houby.
Pokud budete sbírat růžovky,
vytahujte plodnice z půdy celé, abyste
dokázali dobře posoudit rozlišovací znaky.
Dejte si pozor, aby vám někdo z rodiny
nedal do košíku houbu v takovém stavu,
že bezpečné určení již nebude možné.
Na přiložené fotografii jsou zleva
dvě plodnice růžovky, vpravo dvě plodnice
muchomůrky panterové. Na první lov
růžovek raději vyrazte s atlasem, nebo
nejlépe s někým, kdo je zná. Pak už sami,
ať se nemusíte dělit . Nejlepší jsou jen
tak osmažené na sádle s kmínem nebo
v omáčce.
Tak.
Tím
končí
miniseriál
o houbaření. Příště to bude jistě kratší
a z jiného soudku. Nebojte.
Říkám si, proč asi Bůh stvořil tři tak
podobné houby, z nichž jedna je
delikatesou, druhá je nijaká a třetí prudce
jedovatá. Nebo možná spíše, proč
dopustil, aby to příroda takto vyvedla.
Snad ze stejného důvodu z jakého
dopouští to, co občas vyvádíme my lidé.
Stejně jako je červenající se muchomůrka
znakem, že je jedlá, tak bývá zardívající se
člověk důkazem odhalené pravdy nebo

hlasu svědomí. Ale třeba je to všechno jen
kvůli tomu, že Pán Bůh chce, abychom věci
viděli více růžově. Možná.
IR

Výsledky čtenářské ankety:
Děkujeme panu Matějkovi a paní
Rousové za informace o kostelích
zmiňovaných
v článku
p.
Hanuše
z minulého čísla:
Kostel v Horní Lipce je zasvěcen
sv. Anně, v Heřmanicích je kostel
Nejsvětější Trojice. Oba už léta
pro bohoslužby nevyužívány – patří
do králické farnosti.

Pozvání z farnosti
Podzimní sbírka ošacení
pátek
12. října 2012
1000 – 1700 hod.
sobota
13. října 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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V neděli 14. 10. od 18:00 hod.

Misijní neděle
a sbírka na misie 21. Října

se bude na faře promítat film

Zjevení ve Fatimě.

je letošní rok určena především na pomoc
křesťanům v Zambii. Více na www.missio.cz.

Jedná se o hraný barevný film, vhodný
pro děti i dospělé, délka 90 min.

20. října budou moci misie podpořit i děti,
které přijdou v 10.00 na faru péci tradiční
„kapříky“, aby je mohly v neděli po mši sv.
prodat a výtěžek přidat ke sbírce na misie.

Film rekonstruuje příběh tří pasáčků
z Fatimy a zároveň přináší hluboké poselství
Matky Boží celému lidstvu. Film je natočen
podle vyprávění Lucie de Santos.
Při této příležitosti bude na faře také
možnost zakoupení křesťanských knih.
DVD je možné si po domluvě
zapůjčit i domů.
(J. Najmanová, tel. 737355219)

Vtip na závěr
Farář se ptá Pepíčka: "Modlíte se před jídlem?" A Pepíček: "No, jen když máme jíst houby, co
nasbíral táta."
Jde policajt na houby do lesa. Vrátí se domů a v košíku má jen jeden rozbitý hřib. Manželka
se policajta ptá:
"Tak co jsi našel?"
"Jen jednoho hřiba. Já jsem se ho ptal, kde má kamarády, a on mi to nechtěl říct."
"No dobře, ale proč je tak rozmačkaný?"
"Upadl na schodech."
Nejvíce houbařů chodí do lesa ve středu, protože tam je nejméně houbařů.
___________________________________________________________________________________________
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. října. 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: Josef Fišer, 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.
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