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Pravá Víra
„Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala
Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní,
ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne
zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný
na našem těle.“ takto píše apoštol Pavel ve čtvrté stati svého druhého dopisu do Korintu.
Skutečně nikdo z nás si nemůže připisovat zásluhu za skutečnost své víry.
Víry v Boží lásku, víry v Ježíšovo vzkříšení, víry v život
duše po smrti. Tato víra je dar a to natolik zvláštní dar,
že ho člověk mít může a nemusí. Může jej ztratit a zase nalézt.
Může jím pohrdat, ale může ho mít ve vrcholné úctě.
Člověk může dokonce dar víry rozmnožovat a rozdávat
a on nebude ubývat. Víra je podobná hřivně, kterou předal
hospodář svému služebníku. Moudrý služebník svou hřivnu nenechal
zahálet a rozmnožil ji k radosti svého pána. Podobně to vnímám
s darem víry – pokud bude má víra živá a v mém chování,
jednání, slovech a skutcích viditelná, stane se pro mne
a pro samotného Boha bohatstvím – bohatstvím pravé radosti
a oslavou Božího jména. Vždyť apoštol Pavel nás vyzývá
k neustálému oživování naší víry činy. Zde se dostáváme
k velmi důležitému úkolu pro každého křesťana – vydávat lidem
svým životem podle víry svědectví o Boží lásce. Žijme tedy svůj život
vírou, žijme jej s vírou Boží blízkosti při všem, co děláme,
na co myslíme, čeho se obáváme. Započal Rok víry. Ať je tedy
každému tento čas živnou půdou pro růst ve víře. Modleme se
za mír pro nemocná lidská srdce, ať už se nalézají hned vedle nás nebo na druhém konci
světa. Dobrý Otec potřebuje každou naši modlitbu, aby dar víry mohli dostat všichni ti,
kdo po něm touží.
JF
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Rok víry
Brána k víře (srov. Sk 14, 27), jež
uvádí do života ve společenství s Bohem
a umožňuje vstup do jeho církve, je
pro nás vždy otevřena. Překročit její práh
lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo
a srdce se nechá přetvářet proměňující
milostí. Vstoupit do této brány znamená
vydat se na cestu, která trvá po celý život.
Tato cesta začíná křtem (srov. Řím 6, 4),
díky němuž smíme Boha nazývat Otcem,
a končí tehdy, když skrze smrt projdeme
do věčného života.
Tak jako samařská žena mohou
i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat se
ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve,
abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu
vyvěrající z jeho pramene (srov. Jan 4, 14).
Musíme znovu objevit chuť nechat se
krmit Božím slovem, věrně předávaným
v církvi, a chlebem života, nabídnutým
jako pokrm jeho učedníkům (srov. Jan 6,
51). Ježíšovo učení skutečně zaznívá i dnes
se stejnou intenzitou: „Neusilujte o pokrm,
který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává
k věčnému životu.“ (Jan 6, 27). Otázku,
kterou tehdy Ježíšovi kladli jeho
posluchači, vznášíme i dnes: „Co máme
dělat, abychom konali skutky Boží?“ (Jan 6,
28). A známe také Ježíšovu odpověď:
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho,
koho on poslal.“ (Jan 6, 29). Víra v Ježíše
Krista je tedy definitivní cestou k dosažení
spásy.
z apoštolského listu Benedikta XVI.
Porta fidei – Brána k víře
připravila ZS

Když se řekne měsíc listopad, tak
se každému vybaví dušičkový čas, kdy také
nastává období dešťů, plískanic, mlh,
různých nemocí a nebezpečně dlouhých
večerů. Během Dušiček jsme vzpomínali
na naše blízké a věrné zemřelé, pokládali
věnce a zapalovali svíčky.
Listopad není jen o Dušičkách,
ale především
začíná
adventní
předvánoční čas, kdy si děláme věnce.
Tentokráte
první
adventní neděle
připadne na 2. prosince.
11. listopadu také přijíždí svatý
Martin na bílém koni – podle pranostiky.
I když kolikrát má i mírné zpoždění.
Aby
v listopadu
nebyly
jen
chmurné večery, dá se zažít i něco
veselejšího. Jak jistě všichni víte, jak začíná
náledí, tak mám takový „vynález“, a to,
že si dávám na boty tlusté ponožky.
Jednou jsem šla z nedělní mše svaté
a někdo řekl: „Podívejte, jak je Renata
otužilá, i v zimě chodí jen v ponožkách!“
Někdy se stane, že se ponožky roztrhnou,
to pak někteří na mši svaté nevěřícně
kroutili hlavou, co to mám za hrůzu. I to
šlo zvládnout, než kdybych měla zlomenou
nohu. Jak se říká „sto lidí, sto názorů“.
RJ
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Liturgický rok
Z Deníčku sv. Faustýny
„V té době jsem se Pána Ježíše
zeptala, za koho se ještě mám modlit?
Ježíš mi odpověděl, že příští noc mi
dá poznat, za koho se mám modlit.
Uviděla jsem anděla strážce,
který mi řekl, abych šla za ním. Krátce nato
jsem se ocitla na zšeřelém místě
naplněném ohněm a v něm bylo mnoho
trpících duší. Tyto duše se velice vroucně
modlí, ale pro ně samé to nemá žádný
účinek, jim můžeme pomoci jen my.
Plameny,
které
je
pálily,
mne
nezasahovaly. Můj anděl strážce se mi
nevzdaloval ani na chvíli. Zeptala jsem se
těch duší, čím trpí nejvíce. A odpověděly mi
shodně, že nejvíce trpí touhou po Bohu.
Viděla jsem Matku Boží, jak navštěvuje
duše v očistci. Duše říkají Marii „Hvězda
mořská“. Přináší jim úlevu. Chtěla jsem
s nimi více pohovořit, ale můj anděl mi dal
znamení k odchodu. Vyšli jsme za dveře
toho vězení trpících. Uslyšela jsem vnitřní
hlas, který mi řekl: Mé milosrdenství to
nechce, ale spravedlnost nařizuje. Od té
chvíle se důvěrněji stýkám s trpícími
dušemi.“
(Den 2O)
„Večer jsem chodila po zahradě
a modlila se růženec. Když jsem přišla
ke hřbitovu, pootevřela jsem dveře
a začala se chvilku modlit a vnitřně jsem se
jich zeptala: Určitě jste velice šťastné?
Tu jsem uslyšela tato slova: Jsme šťastné
natolik, nakolik jsme vyplnily Boží vůli –
a pak ticho, jako předtím. Usebrala jsem
se a dlouho jsem přemýšlela, jak já plním

Boží vůli a jak využívám čas, který mi Bůh
dopřává.“
(Den 515)
Věčný Otče, shlédni milosrdně
na duše trpící v očistci, které Ježíš chová
ve svém nejslitovnějším Srdci. Prosím tě,
pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna,
a pro všechnu hořkost, jíž byla zaplavena
jeho
přesvatá
duše,
prokaž
své milosrdenství duším, které se
nacházejí
pod
pohledem
tvé
spravedlnosti, nehleď na ně jinak než
skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího
Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota
a slitovnost jsou nekonečné. Amen
(Den 1227)
Když jsem na chvíli vešla do kaple,
Pán mi řekl: Má dcero, pomoz mi zachránit
jistého umírajícího hříšníka; pomodli se
za něho tu korunku, kterou jsem tě naučil.
Když jsem se začala modlit tu korunku,
uviděla jsem toho umírajícího, jak strašně
trpí a bojuje. Bránil ho anděl strážný,
ale byl jakoby bezmocný vůči tak veliké
ubohosti té duše. Celé množství satanů
na tu duši čekalo, ale během modlitby té
korunky jsem uviděla Ježíše tak, jak je
namalovaný na tom obrazu. Ty paprsky,
které vytryskly z Ježíšova srdce, zaplavily
nemocného a síly temnoty poděšeně
utekly. Nemocný pokojně naposledy
vydechl. Když jsem se vzpamatovala,
pochopila jsem, jak je ta korunka
u umírajících důležitá, ona usmiřuje Boží
hněv.
(Den 1565)
připravila JN
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Rozhovor s …
Vyprávění je převzato z knihy
Osudy politických vězňů – se
souhlasem pana Františka
Hotmara
Pan František Hotmar vzpomíná:
“Můj případ by
se dal vyjádřit
jednou jedinou
větou: “Seděl
jsem
za
neudání.“
Ve
srovnání s tisíci
a tisíci jinými
případy se ten
můj jeví jako naprosto nicotný a
nevýznamný, takže je mi stydno vůbec o
něm mluvit nebo psát.
V roce 1952 jsem nastoupil jako
učitel do polepšovny v Králíkách. Byl zde
již zaměstnán profesor Antonín Novák
z Hořic, který byl velmi inteligentní a
bystrý. Do polepšovny v Králíkách byl
přeložen za trest jako „reakcionář“, za své
neskrývané protikomunistické názory.
Když mě dostatečně „oťukal“, svěřil se mi,
že je členem protistátní skupiny, nebo že ji
hodlá založit?, a nabídl mi spoluúčast.
Tenkráte se to kolem Králík podobnými
protistátními skupinami přímo hemžilo.
Přivedl mě do prodejny Kniha a představil
mě vedoucí prodejny, člence skupiny. Byla
to velmi krásná atraktivní žena. Vysvětlili
mi, jakými úkoly by mě pověřili, kdybych
přijal jejich pozvání do skupiny. Vyžádal
jsem si čas na rozmyšlenou. V tu dobu byl
na „Kopečku“ v Králíkách, v klášteře

na Hoře
Matky
Boží,
koncentrák
pro katolickou inteligenci. Dozvěděl jsem
se od známé, že jeden z vězňů, páter
Antonín Petr – bratr Rozalius, je právě
na léčení v nemocnici v Červené Vodě.
Využil jsem této příležitosti a tajně se
k němu vypravil pro radu. I když jsem
nemluvil otevřeně a konkrétně, pouze
v náznacích, avšak zcela srozumitelně
a jednoznačně mi vstup do ilegality
nedoporučil. Poslechl jsem a Novákovi
jsem odmítl. Byl zklamán a tázal se mě,
zda-li bych alespoň nevěděl o něčem,
na čem by se daly rozmnožovat například
letáky. Vzpomněl jsem si, že jsem u svého
známého v Praze zanechal před svým
odjezdem do Králík dřevěnou bedničku,
kufřík s kamennou deskou, litografickým
kamenem.
Potřebné
hektografické
inkousty a pásku do stroje jsem však
zlikvidoval. Dal jsem tedy Novákovi adresu
na pana Dvořáka a tím všechno skončilo,
jak jsem alespoň doufal.
Novák se často „hodil marod“ a my
ostatní jsme museli vyučovat za něho.
Proto prý k němu do Hořic byla poslána
soudružská návštěva, kontrola, a ta prý
náhodou zjistila, že má doma různé
zakázané věci, např. vysílačku, a že je
členem protistátní skupiny. Osobně jsem
zůstal celkem klidný a netušil jsem nic
zlého.
23. prosince 1953 jsem přivedl
kluky, chovance, z vycházky, předal jsem je
vychovatelům, poobědval jsem v ústavní
jídelně a ve sborovně jsem se chystal
k odchodu domů. Ve sborovně jsem byl
sám, všichni ostatní učitelé již odešli
na vánoční prázdniny. Ozvalo se zaklepání
a zlověstné drama se začalo rozvíjet.
Vstoupili dva ostří chlapci v kožeňácích,
blýskli se odznaky StB: „Estébé! Ustrojte
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se, vezměte si své věci, půjdete k továrně
a nastoupíte do auta, které na vás čeká.
Cestou
s nikým
nemluvit!“
Auto
„opravovali“ dva. Nasedli jsme a jeli.
Na chvíli
se
zastavili
v Žamberku
v Nádražní ulici u vily, sousedící, tuším, s n.
p. Silnice, kde něco zařizovali. Dojeli jsme
do Hradce Králové, kde v objektu soudu
začal výslech: „Všechno víme, přiznejte
se!“ A skutečně, věděli toho o mně ještě
více nežli já sám. Zbytečně jsem se snažil
nemluvit o svých známých, marně jsem
mlčel o litografickém kamenu. Pozdě mě
trklo, že to nebyla zvědavá paní bytná,
kdo se přehraboval v mých písemnostech,
ale estébáci. Zatloukat nebylo co a nebylo
jak. Po mém doznání mi sdělili, že bych
mohl dostat takových deset, patnáct let,
kdybych však projevil účinnou lítost
a projevil ochotu ke spolupráci, mohlo by
se vše smazat. Prozatím mě propustili,
nařídili mi mlčet a ještě té noci mě tajně
odvezli zpět do Králík, poblíž mému bytu.
Měli to přesně vypočítané. Manželka
přijela vlakem z Letohradu nedlouho
po mém příchodu domů. A nesměl jsem se
jí ani náznakem prozradit. Byli jsme svoji
teprve od 21. listopadu. Prozatím
pracovala v OEZ Letohrad, přes týden
bydlela u svých rodičů v Rotneku, nyní
Červená, a na sobotu a na neděli přijížděla
za mnou do Králík. Musel jsem setrvat
v zaměstnání, jako by se nic nedělo
a mezitím mě různými způsoby šikanovali.
5. června 1954 se mnou byl v Hradci
Králové znovu proveden výslech, tentokrát
oficiální, v podstatě stejný jako v prosinci
1953. Přijeli si pro mě oficiálně 10. srpna
1954 do Rotneka, kde jsem byl
na prázdninách u rodičů manželky.
12. srpna jsem byl odsouzen k překvapivě
nízkému trestu.
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Na amnestii mi bylo prominuto 12
měsíců. Odseděl jsem pouze půl roku.
Kratší dobu jsem si pobyl ve věznici
v Hradci Králové, nedlouho v Praze
na Pankráci, později krátce na Slovensku
v Ilavě a od 30. září 1954 do 10. února
1955 v Banské Bystrici.
Po návratu z vězení jsem byl nucen
pracovat u zemědělských pozemních
staveb, na stavbě skladováku u kravína
v Prostřední Lipce, potom u JZD
v Prostřední Lipce. Díky pro mě příznivému
zdravotnímu posudku hodného lékaře
jsem mohl pracovat od 1. prosince 1955?
v Isolitu, v MEZu v Jablonném nad Orlicí,
kde jsem zůstal až do důchodu. Do školství
jsem se už nevrátil.
Jako protistátní živel jsem dostával
horší práci, ale také jako „modlář“
a náboženský „fanatik“. Děti jsme drze
posílali na náboženství, bezostyšně jsme
chodili do kostela. Poslední léta nebyla
mým největším handicapem nepříslušnost
ke komunistům a režimu, ale nedostatek
asertivity, neprůbojnost, neschopnost čelit
intrikám a přílišná důvěřivost. Neuměl
jsem podlézat, donášet a udávat.
Ze všech souvislostí a okolností
jsem pochopil, že mě chtěli získat jako
konfidenta-spolupracovníka, který by měl
důvěru u věřících, jak prostých, tak vyššího
kléru.
Nutno uznat, že ne všichni
komunisté a bachaři byli zlí a zavilí.
S uznáním vzpomínám na vězeňského
úředníka na Pankráci, který mě mohl
poslat do obávaných uranových dolů
a místo toho mě nasměroval do Banské
Bystrice.
Po výpovědi z ústavního bytu mi
úředník na MNV tajně poradil, ať si
nedělám těžkou hlavu s hledáním nového
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bytu, že na ulici mě, byť trestaného,
vyhodit nemohou.
Když se v Jablonném uvolnil tovární
byt, dva straníci se za nás plnou vahou
postavili, když nám ředitel odmítal byt
přidělit.
V Tesle dopomohli synovi ke studiu
na průmyslovce, později se dostal
i na ČVUT. Podobných dobrodinců bylo
ovšem více, na všechny vzpomínám
vděčně a s modlitbou: Všem dobrodincům
našim odplať, Pane, životem věčným!
Nesmím zapomenout především
na svoji manželku Milušku, která po celou
dobu věrně kráčela se mnou cestou
křížovou a snášela se mnou dobré i zlé.
Nakonec vzdávám díky Pánu za to, že jsem
vědomě nikomu neublížil, nikoho neudal
a nikoho nepřivedl do neštěstí. Deo
gratis!“
převzato z knihy Dušek, Radim – Macková,
Marie: Osudy politických vězňů 1948-1989.
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, 1996.
513 s.
__________________________________

O dětech a výchově – kněz
mladých vyvrhelů ulice – Guy
Gilbert, Francie 21. století
…beru je pod křídla,
protože
jsou
neskonale
citově
ochuzení,
zničení
pustošivou
silou
vykloubeného
dětství. Vychovávám
je a živím, léčím, utěšuji, odpouštím jim
a pomáhám. Ještě si s nimi musím projít
hodně dlouhou cestu, než je doprovodím
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až na konec, daleko za hranice jejich
plnoletosti. Mým posláním je postarat se
o to, aby vyspěli fyzicky, psychicky a citově.
Postavit je na nohy. To je má evangelizace.
Tak ať po mě nikdo nežádá, abych mlčel,
a neoháním se tím, že jsem neměl vlastní
děti. To by byl obrovský omyl, protože jsem
jich měl nepočítaně!
„Přijmi svou vůli“
Veďte své mladé k tomu, aby
se naučili projevovat. To je prvořadá
nutnost. Naučte je říkat „ne“, i to je škola
lidství, pravdy a lásky k bližnímu. Pokud se
člověk nedá dohromady s druhým jen
proto, aby mu udělal radost, pak se ho učí
mít rád a naslouchat mu. „Stát se
nezávislým znamená přijmout riziko
plynoucí z toho, že se nebudu ohlížet na
souhlas všech těch, kdo tvrdí, že mě mají
rádi,“ napsal Jacques Salomé.
Jestliže mladí nechtějí povědět,
co si myslí, pak to často bývá proto, že je
to podle nich zakázané nebo se to nesluší.
Povzbuzujte je, ať se rozhodují
sami. Často si totiž neumějí vybrat.
A jakmile se pro něco rozhodnou, pomozte
jim, aby si za svým rozhodnutím dokázali
stát.
„Přijmi svou duši“
O lásce slyšíme od rána do večera.
Skládají se o ní písně, které jsou
odměňovány zlatými nebo platinovými
deskami. Nadělá se kolem toho spousta
řečí a točí se v tom velké množství peněz,
zatímco pravá láska, dar, který nelze
vyčíslit penězi a nelze si ho koupit, je tichá.
Jenomže když se lásky nedostává, mladý
člověk zkomírá.
„Už mě nebaví žít jako vůl…“ „Mám
toho všeho plný zuby. Živořím.“ „Nemám
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se čeho chytit. Tak rád bych:…“ Nebyl by
žádný problém popsat jejich zoufalými
poznámkami několik listů papíru. Dnes
vyvstává hlavně otázka morální síly, často
formulovaná
z pohledu
mladých
tragickými výrazy. Při pohledu na napětím
stažené tváře některých mladých lidí
člověka instinktivně napadá, že nemají
úctu k sobě ani k druhým. Jejich vědomí
naráží na tolik nástrah, že je nutné pomoci
jim ho rychle osvětlit. Mladí od nás
očekávají prostá slova, jímž budou
vzhledem ke svým životním zkušenostem
rozumět. Aby mohli co nejrychleji
aplikovat všechno, co je učíme.
V hloubi duše má každý člověk
víceméně jasno v tom, co je dobré a co
špatné. Ale dnešním mladým se někdy
hranice mezi oběma póly snadno ztrácí.
Rodiče, nečekejte, že vaše dítě vychovají
kamarádi. To už bude příliš pozdě.
Pokud jeho život postrádá vnitřní
světlo, nebude vašeho mladého zajímat
nic jiného než prachy, moc a sex, a na to
taky dojede.
Řekněte své ratolesti, aby se
starala o svou duši: „To je ta
nejneviditelnější část tebe, ale zato ta
nejkrásnější. To ona tě dovede
k nejvyššímu cíli. Pracuj na své duši stejně
usilovně jako na těle a intelektu.“
K čemu je horlivé získávání spousty
znalostí, v mnoha směrech pronikavých,
když se zapomíná na to hlavní – na duši?
A tak své dítě vyzvěte, ať otesává svou
duši. Jeho životem může pohnout pouze
jeho nitro. To ono dokáže proměnit
k lepšímu jeho bytí. Řekněte mu, aby si
život
občas
okořenilo
drobnými
láskyplnými projevy. Sice je možná uvidí
jenom Bůh, ale lidstvu to pomůže volněji
dýchat a stát se lepším. O jaké drobné
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projevy jde? Zeptá se vás. Odpovědět mu
můžete klasickým morálním evangelním
pravidlem, že „máš dělat druhým to, co si
přeješ, aby druzí dělali tobě.“
To
ono
pochopí.
Věřte,
že rozmazlovat se, to ono umí…
Jednou mi jeden mladý muslim řekl:
“Moje minulost, to je láska, a je to den,
kdy jsem tě potkal.“ Kéž by vám taková
slova mohly říct vaše děti.
Rodiče, buďte v první linii. Buďte
bojovníky – bojujte za Lásku.
úryvky z knihy O dětech a výchově
otce Guy Gilberta, vydal Portál 2009
připravil JF

Zažili jsme
Reportáž – Svátek kvašených
chlebů

Víte, co je to sirotek? Používáte
slovo střídka? Mnozí z vás jistě vědí
a někteří možná i používají. Já jsem
nevěděl. Znal jsem skývu, krajíc, kůrku
a patku. Střídka je vnitřní pórovitá část
chleba. Šikmo ukrojený krajíc, na jedné
straně zakrojený do střídky je sirotek.
Jsou to krásná slova, která asi nikdy
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neztratí význam. Říká se, že chleba a solí
se člověk nepřejí.
V sobotu ráno 20. října jsme
s dětmi na jablonské faře pekli chléb.
Celkem se shromáždilo asi 15 dětí a tři
dospěláci. Vesměs všechno pomocníci,
učedníci, kuchtíci a kuchtičky. Přítomen
byl ovšem také pekařský mistr – farář
Pavel Pokorný. Smyslem této již tradiční
akce byla podpora finanční sbírky,
organizované na Světový den modliteb za
misie. Tento svátek, slavený každoročně
předposlední neděli v říjnu, je u nás známý
pod názvem Misijní neděle.
Společně s dětmi jsme krátce
podeváté zadělali těsto, připravili kvásek,
těsto jsme rozváleli, každou várku složili
do dvou až tří balíčků a nechali nakynout.
Tedy, popravdě řečeno, zadělané nebylo
jen těsto, ale také ruce až po ramena,
břicha, stoly, podlaha v hale a kopa
nádobí. Nálada byla výborná a těsto
kynulo a kynulo. Průběžně jsme
připravovali další těsto a děti s pomocí
válečku a nože vytvářely své milé
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bochníčky. K dispozici byly také lískové
oříšky a další přísady, ale na několik chlebů
už nevyšly. Spočítané byly dobře, ale
jakoby se někam ztrácely. Pak se chleby
nasázely na plechy a šup s nimi do pece.
Zde se musím zmínit o velké farní
novince. Tou je nerezová, tříetážová,
třífázová,
vysokofrekvenční
a multispeciální pec na chleba, kterou
zakoupil P. Pavel. Pro laiky uvedu, že je to
trojpec s velkými plechy. Takže peče jako
o závod. Při transakci P. Pavel využil svých
skvělých zkušeností se smlouváním
na asijských tržnicích a zakoupil zánovní
pec za zlomek její původní a skutečné
ceny. Vážení farníci, onu částku zde
nemohu zveřejnit, ale věřte mi, že mám
orosené čelo, když na to terno pomyslím.
Než jsme skončili s úklidem, byla
v peci poslední várka chleba a jeho vůně
se zavrtávala do nejzazších koutů fary.
Kde jsou ty časy, kdy se chleba pekl
do rána po jednom kousku, anebo
v domácnostech farníků. Slzy se mi derou
do očí, když pomyslím na Robinsona a jeho
cihlovou pec.
Tržba za upečené bochníky
v kostele sv. Bartoloměje na Misijní neděli
činila 3982 Kč. Letošní výtěžek z prodeje
směřuje především do Afriky na podporu
studia bohoslovců.
Náš jablonský chleba má značná
specifika. Tvarem nepřipomíná klasický
bochník, ale spíše různé pohádkové
postavy.
Je kořeněn lískovými oříšky,
slunečnicí a kmínem. Jeho kůrka je velmi
tuhá a tvrdá jako pancíř, avšak střídka
vláčná a měkká jako mech. Chuťově
připomíná manu. To je způsobeno příměsí
čerstvě nakopaných vařených brambor,
citlivou
pekařovou
rukou,
která
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před sázením do pece potírá těsto
chladivou vodou a klimatem staletých
farních stěn, ve kterých dozrává kynoucí
těsto. A ještě něčím. Vírou dětí v to,
že dělají
správnou,
potřebnou,
„vopravdickou“, a tak trochu dospěláckou
věc.
Doufám, že jste z letošního
misijního chleba ochutnali alespoň sirotka.
Pokud ne, nenechte si ho ujít příští rok,
anebo… Anebo si můžete upéct svůj
vlastní chléb podle farního receptu. Ten je
přísně tajný, ale pro vás, pro vás vážení
čtenáři a pro jednou…ho zveřejníme.
IR
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Recept:
na 1kg hladké mouky potřebujeme 4-5
středně velkých vařených brambor
(vychladlé a rozmačkané)
připravíme kvásek:
trochu teplé vody
rozdrobit 1 kostku droždí
2 kávové lžičky hladké mouky
2 kávové lžičky cukru
pošeptat Hrnečku vař!
až kvásek začne utíkat z hrnku –
zavolat Hrnečku dost!
kvásek se poté vylije do mouky, dále
přidáme:
- 1 lžíci octa
- 4 lžičky soli
- přiměřeně kmínu a slunečnicových
semínek
- případně trochu vody
zpracujeme husté těsto, které se rozválí,
sbalí do balíčku a nechá trochu vykynout
poté se znovu rozválí, z této „placky“
můžeme „něco vyrobit“ a dát na pekáč –
je dobré chleba požehnat
- troubu rozpálíme na 250 stupňů
dáme chléb do trouby, počkáme na
hnědou kůrku a potom stáhneme teplotu
na 190 stupňů, chléb se celkem peče asi
jednu hodinu
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Pozvání z farnosti
Lux Aeterna Luceat Nobis –
Světlo věčné ať nám svítí
varhanní koncert
4. listopadu 18:00
v kostele svatého Bartoloměje
v Jablonném nad Orlicí

Zveme děti – pekaře a pekařky!

Pečení martinských rohlíčků
V sobotu 10. listopadu si budou děti moci
na faře společně upéci
martinské rohlíčky.
Sejdeme se v 15:30 ve farním sále.
Také si o sv. Martinovi něco povíme
a po jeho vzoru se o pečivo spravedlivě
rozdělíme .

V programu J. Pachelbel, O. Messiaen, J.
S. Bach, J. K. Kuchař, J. Hajič

hrají: Adéla Venclová
Jan Hajič

Vtipy na závěr
„To se nestydíš chodit s tak špinavýma ušima do školy, Honzo?“ kárá paní učitelka žáka
Kadlece.“Když já, paní učitelko, žádné jiné nemám!“
„Vy ale máte krásné zuby, slečno!“ – „Ty jsem zdědila po mamince.“ – „Neříkejte! Ale sedí
vám výborně!“
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. listopadu. Další
reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.
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