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Cena: malý formát 5 Kč, velký formát 10 Kč 

 
 
 
 
 
Vážení čtenáři, 

toto poslední letošní číslo Natanaela je výjimečné tím, že poprvé vychází v barevném 

provedení. Je to možné díky sponzorskému daru, za který velmi děkujeme.  

I naše farnost, jako každé jiné společenství, prochází neustále změnami. Přicházejí noví lidé, 

kteří by se rádi začlenili do fungujících aktivit nebo vytvořili  

nové. Naopak i dlouhodobé věci končí a někteří své místo  

ve farnosti nenajdou a odchází jinam nebo zůstávají na okraji. 

Každé společenství tvoří vztahy a jejich hloubka a pravdivost určují,  

jak dobře se v něm cítíme. Kolikrát si na nedělní mši říkám, 

že o většině z vás toho mnoho nevím. V kostele u Nejsvětějšího  

Salvátora v Praze jsem zažil, že při přání pokoje jsme se jednou  

vzájemně představili jménem a řekli si pár slov. Najednou byl  

soused v kostelní lavici někým konkrétním a blízkým. Stejnou věc  

není asi v našem malém městě potřeba opakovat, ale možná  

právě tento advent by mohl být pro naši farnost příležitostí více se  

vzájemně poznat, chápat své potřeby a způsoby víry. Naše prožívání  

křesťanství, zvyky a rituály totiž mohou být ostatním na první pohled  

nesrozumitelné a dokonce nemusí našemu okolí vyhovovat vůbec.  

Opravdu něco jiného od farnosti očekává hledající mladý student,  

rodina s malými dětmi, která se právě přistěhovala, nebo osamělý  

starší člověk. Je dobré se někdy podívat na věci očima toho druhého  

a představit si, co by si třeba přál nebo mu udělalo radost. 

Přeji Vám tedy za redakci, aby advent byl nejen časem očekávání  

a těšení, ale i dobou otevřenosti a pochopení druhých. 

MJ  
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Rok víry 
 

Benedikt VI. nás ve svém apoštolském listu k Roku víry povzbuzuje, abychom hlásali 
evangelium slovy i svědectvím svého života. Papež píše: „Kristova láska naplňuje naše srdce 
a pobízí nás k tomu, abychom evangelizovali. Tak jako v minulosti nás i dnes posílá na cesty světa, 
abychom zde hlásali evangelium. Svou láskou přitahuje Ježíš Kristus k sobě lidi všech generací: 
v každé době svolává církev, svěřuje jí úkol, aby hlásala evangelium. I dnes je tedy potřeba, aby se 
církev intenzivně nasazovala v úsilí o novou evangelizaci a znovu objevila radost z víry i nadšení 
pro její předávání. Misijní nasazení věřících, jež nikdy nemůže zeslábnout, čerpá moc a sílu 
z každodenního objevování Boží lásky. Víra roste tehdy, je-li prožívána jako zkušenost přijaté lásky 
a předávána dál jako zakoušená milost a radost. Díky ní může náš život vydávat plody, neboť víra 
rozšiřuje naše srdce v naději a umožňuje nám, abychom vydávali životodárné svědectví… Jedině 
skrze víru tedy víra roste a posiluje se. Neexistuje jiná možnost, jak získat jistotu ohledně svého 
života, než svěřovat se stále dokonaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť má svůj 
původ v Bohu.“ 

O svá osobní svědectví víry a zkušenost života s Bohem se můžete podělit i prostřednictvím 
našeho farního časopisu. Těšíme se na vaše příspěvky. 

ZS 
 
 

Když se řekne prosinec, tak se každému z nás vybaví vánoční svátky a předvánoční období, 
kdy nakupujeme dárky, gruntujeme, vaříme, pečeme, děláme výzdobu, zdobíme si stromek… 
Začíná ale také advent, doba kdy si v neděli 2. prosince zapálíme první adventní svíčku 
na požehnaném věnci. Ty je možné přinést právě v tuto neděli do kostela. 

Děti se mohou těšit na Mikuláše, který snad opět zavítá i do našeho kostela. 8. prosince pak 
budou první roráty, a stejně tak každou adventní sobotu.  

 
„Advent je připomínkou velké naděje: Ať se děje cokoliv, život má smysl, protože On přišel – 

a přichází stále.“ 
 
Přeji všem farníkům pěkné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti a šťastné 

vkročení do nového roku. 
RJ 

 

Vánoční příběh – pro pobavení 
 

Jednou v sobotu na Štědrý den jsem šla 
na ranní mši svatou. Doma jsem měla připravený 
malý dárkový balíček v igelitové tašce pro jistou 
farnici. Tašku jsem měla přichystanou v hale. Vedle 
ní jsem měla stejnou igelitku a v ní krabici na nákup, 
který jsem měla v plánu po návratu domů. Ustrojila 
jsem se a chtěla si v hale rozsvítit, ale jako zákon 
schválnosti – praskla žárovka. Tak jsem vzala tašku – 
v domnění, že beru tu s dárkem – a nic netušící jsem 
ji v kostele předala.  
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Když jsem přišla domů, tak jsem vzala tu druhou tašku a chtěla vyrazit na nákup. Zdála se 
mi ale lehká. Podívala jsem se dovnitř a s hrůzou jsem zjistila, že je v ní ten dárkový balíček a 
že jsem do kostela omylem vzala špatnou tašku.  

Vše dobře dopadlo. Dotyčná farnice to také zjistila. Taška připravená na nákup zůstala 
v kostele a dárek jsem předala dodatečně. 

RJ 
 

Příspěvky čtenářů 
 

Betlémské světlo 2012 
 

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce. 
Předávání křehkého plamínku se díky skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí 
po  celé Evropě i do zámoří.  

Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem z místa 
narození Ježíše Krista – Betléma – do rakouského Lince. K nám se 
Betlémské světlo dostalo hned po sametové revoluci a v rukou českých 
skautů žijících v exilu připutovalo až pod sochu sv. Václava v Praze. V roce 
1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští skauti 
na vídeňském jamboree – mezinárodním setkání skautů a skautek 
z celého světa – a již na podzim téhož roku začali připravovat českou 
verzi.  

Nosnou myšlenkou bylo a stále je ukázat, že o Vánocích nejde ani 
tak o kupu dárků a jídla, ale o to, prožít Vánoce v klidu a pohodě s těmi, 
které máme rádi a oni nás. Že mnoho radosti mohou udělat i bez peněz a 
svou chutí přispět k této atmosféře.  

Po roce opět rozvezou skauti světýlko vlakem do všech koutů naší 
vlasti – to bude v sobotu 22. prosince a den na to, o 4. neděli adventní, si budete moci odnést 
světýlko po mši svaté domů sami, případně vám ho skauti přinesou. 

Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená, stát se 
součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství 
vánočních svátků. 

Marie Štanglerová 
 

Hlas volajícího na poušti: „Připravte Hospodinu cestu, v pustině 
urovnejte stezky našemu Bohu!“ 
 

Vysoko v horách, na místě, kam vede pouze strmá cesta, žije zbožný stařeček. Setkáváme 
se v neděli odpoledne. Z kostela to sem není daleko, a tak přicházím, abych mu podal Tělo Páně 
a pokusil se alespoň na chvíli rozptýlit jeho samotu a bolest. 

Za okny jeho domu jako by Pán Bůh zapomněl kousek ráje: krkonošské louky – z jara plné 
květů, v zimě bílá pláň… Tady člověk vůbec nepotřebuje televizi – stále je na co se dívat. Ovšem 
pokud má zrak. Dědeček jej už nemá. Je slepý. 

Kostel, do kterého chodíval, a který, jak už jsem řekl, není daleko pro toho, kdo může 
chodit, se mu už také stal pouhou vzpomínkou. Tam už ho nohy nedonesou. 



Natanael           Prosinec 2012 

4 

Opráším zasněžený kabát, zaklepu a jdu dál. Dědeček se hřeje 
u kamen. „Děkuji Ti, Svátostný Spasiteli, že jsi přišel ke mně, když já 
nemůžu za tebou. Děkuji Ti, že budeš zase celý týden tady se mnou.“ 
V očích má slzy. Opět se jeho dům proměňuje v Betlém a jeho srdce 
v chrám.  

„Ty jsi přišel ke mně, když já nemohu za Tebou.“ Tuto jeho 
modlitbu jsem si zapamatoval, a také se ji modlím. Vždyť jsem sám 
na sobě tolikrát prožil její hloubku a pravdivost. Nohy mi zatím, Bohu 
díky, slouží, a přesto jsou situace, kdy velmi naléhavě volám: „Pane, 
přijď ke mně, já už nemůžu!“ Tolik bratří a sester čeká na povzbuzení, 
pohlazení, modlitbu a já jako bych byl chromý. Na rozdíl od dědečka 
vidím, ale přesto je moje srdce tak často slepé pro divy Boží lásky, 
pro podivuhodnou přítomnost živého Boha mezi námi a v nás. 

Papež Jan Pavel II. ve své encyklice Tertio millenio adveniente, píše: „Celý křesťanský život 
je jakési velké putování do domu Otce. Člověk znovu objevuje jeho bezvýhradnou lásku ke každému 
lidskému tvoru, zvláště k „marnotratnému synu“. Toto putování zahrnuje nitro osoby a pak se 
rozšíří na věřící společenství, aby zasáhlo celé lidstvo.“ 

Putování do domu Otce – cesta Domů… Stařeček, jež po celý život putoval do Božího domu, 
se již pomalu blíží k cíli. Možná, že už brzy stane na prahu Otcovského domu. V podobě 
eucharistického chleba mu Kristus vychází vstříc, doprovází ho na jeho cestě, podpírá a nese, 
když mu neslouží nohy ani zrak. 

Ježíš jednou vyprávěl apoštolům o pastýři, který neváhá hledat zatoulanou ovečku 
a ostatních děvětadevadesát nechává na pastvině. Ve farnosti, o níž jsem vám vyprávěl, zdaleka 
tolik oveček není, tedy v kostele určitě ne. Ale díky stařečkovi stále zakouším pravdivost slov 
o radosti z nalezení právě té jedné, která z nějakého důvodu ve stádečku chybí. Jeho prostá 
a upřímná modlitba mě naučila hodně o tom, jak Bůh člověka hledá, podobně jako pastýř svou 
zbloudilou ovci. Také snad lépe chápu, co měl na mysli prorok Izaiáš, když volá: „Připravte cestu 
Pánu!“ Kolik zatoulaných, nemocných a smutných oveček běhá po světě a možná i docela blízko 
nás… 

A věřte mi: na cestě Domů spěchá Otec naproti každému svému dítěti – i Tobě. 
          pater Pavel Jandejsek 

 
 

Zažili jsme 
 

Foto z dušičkové mše svaté pro děti 
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Pečení martinských rohlíčků 
 

Nejdřív Jana a Zdiša udělaly těsto. 
Potom jsme přišly my děti a z těsta jsme 
vyválely placku. Z placky jsme vykrájely 
trojúhelníky, a pak na ně nasypaly mák. 
Když jsme na nich měly mák, tak jsme je 
zabalily a daly na plech. Blanka je nakonec 
potřela vajíčkem a doneslo se to do trouby. 
Když byly rohlíčky upečené, tak mohl každý 
ochutnat a odnést si domů výslužku. 
 

Klára Jarešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvání z farnosti 

 

Mikuláš za námi  

opět přijde do kostela! 

Zveme všechny děti  

na setkání se sv. Mikulášem  

 5. 12. od 17:00 hod. 

 

 

Roráty 

každou adventní sobotu  

od 7:00 hod., 

tj. 8., 15. a 22. 12., 

 

 

 

poté jsou všichni srdečně zváni 
na tradiční snídani na faru. 

 

Tříkrálová sbírka 

5. 1. 2013 

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a 

přinášejí lidem radostné poselství Vánoc 

o narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na 

pomoc lidem v nouzi v nouzi. 
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Přehled vánočních bohoslužeb 

  Jablonné n. O. Jamné n. O. Orličky Čenkovice 

23.12.2012 8:00 9:30   11:00 

  v kostele se budou žehnat a rozdávat vánoční oplatky 

24.12.2012 7:00 a 24:00   16:00   

25.12.2012 8:00 9:30   11:00 

26.12.2012 8:00 9:30 11:00   

27.12.2012 7:00       

  žehnání vína 

30.12.2012 8:00 9:30   11:00 

  obnova manželských slibů 

1.1.2013 8:00 9:30 11:00   

 

Možnost k přijetí svátosti smíření:  

Jablonné n. O. 22. 11. 2012  9:00 – 12:00    Orličky 22. 12. 2012 16:00 – 17:00 

Jamné  n. O. 2. 12. 2012 16:00 – 17:00    Čenkovice 15. 12. 2012 16:00 – 17:00 

         19. 12. 2012 16:00 – 17:00 

________________________________________________________________________ 

 

 

Přijďte 25. 12. do kostela  

sv. Bartoloměje prohlédnout si betlém 

 

otevřeno během bohoslužeb a 

od 13 do 16:30 hod.  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Hej, přijeli do Betléma 

Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE  

vás srdečně zve na 

Vánoční koncert 

Jablonné nad Orlicí kostel sv. Bartoloměje 

26. 12. v 16:30 hod. 
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30. 12. 2012 od 18:00 na faře v Jablonném nad Orlicí 
 

 

Divadelní představení 
 

25. ledna 2013  

 

pořádá naše farnost zájezd do Prahy na divadelní představení 

 

Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka 
 

hraje Divadlo v Dlouhé 

 autoři textu Ludvík Aškenazy, Jan Borna 

 

cena zahrnuje dopravu autobusem a vstupné: 

dospělí 600,-, děti a důchodci 450,- 

odjezd ve 14:30 z náměstí Jablonného nad Orlicí, 

představení začíná v 19:00 hod. 

 

Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědrého dne ztratil svému tatínkovi. A protože příliš 

nespěchal domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal Pána s kaprem, netýkavou holčičku, co jde 

tatínkovi pro pivo, posledního pražského lampáře, navštívil Bílou labuť a peklo (vlastně sklad jedné 
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hospody na Václavském náměstí), ale hlavně se seznámil s pošťákem Klementem a jeho kobylou 

Karlíčkem. Klement mu věnoval podivuhodné loutkové divadélko, ve kterém jsou loutky nejen 

Pavlíka samotného, ale všech, které toho dne potkal, včetně snové Andersenovy Holčičky se 

sirkami… Autor úpravy textu Ludvíka Aškenazyho - režisér Jan Borna - dal příběhu formu divadelní 

revue a doslova ji prošpikoval naživo hranými hity let šedesátých, např. Václava Neckáře. 

Na festivalu Mateřinka 01 v Liberci získal Pavel Tesař hlavní cenu, Zuzana Krejzková za 

kostýmy získala Cenu primátora města Liberce. V nominacích na Cenu Alfréda Radoka za rok 2000 

obsadila inscenace druhé místo, Pavel Tesař byl druhý v kategorii nejlepší mužský herecký výkon 

roku, druhé místo získal i Marek Zákostelecký za scénu, za kostýmy byla nominována Zuzana 

Krejzková, za scénickou hudbu Jan Vondráček a Milan Potoček. Režisér Jan Borna byl jedním 

z pětice nominovaných na světovou Cenu českých prezidentů ASSITEJ (Mezinárodní asociace 

divadel pro děti a mládež) a za svůj přínos divadlu pro děti a mládež získal výroční cenu českého 

střediska ASSITEJ. 

 

Více viz www.divadlovdlouhe.cz. 

 

Přihlásit se můžete přímo u Pavla Pokorného nebo se zapsat  

v kostele na připravený arch a to do 9. 12. 2012. 

 
 

 

Volby do farní rady 
 

Na začátku příštího roku nás čekají nejenom prezidentské volby, ale i pravidelná volba 
členů farní pastorační a ekonomické rady. Během prosince 2012 bude možné navrhovat písemně 
kandidáty prostřednictvím volební urny v kostele. Všichni z takto navržených kandidátů budou 
v následujících dnech osloveni, a pokud budou souhlasit, objeví se jejich jména na kandidátce. 
13. ledna 2013 dostane každý účastník bohoslužby pro sebe, popřípadě pro další, konkrétní 
farníky, kteří se tento den nebudou moci bohoslužeb účastnit, hlasovací lístek se jmény všech 
kandidátů. 27. ledna stačí vyplněné hlasovací lístky vhodit v kostele do připravené volební urny. 
Právo volit a být zvolen má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. 
 
 
 
 

Pokud máte zájem napsat příspěvek do farního časopisu Natanael, můžete jej zaslat 

elektronicky na adresu natanael.redakce@gmail.com nebo v tištěné či psané formě vhodit 

do krabičky připravené v kostele. Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15. prosince. Další 

reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.  
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