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Přání do nového roku
(Irské novoroční přání)
Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji,
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže, aby po tvé tváři neskanula žádná slza
a abys nezakusil nikdy žádnou bolest, ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou. Mé přání tobě zní spíše takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života,
abys vždy statečně obstál ve zkoušce, když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, když vrchol,
k němuž nutno vystoupit, se zdá nedosažitelný
a světlo naděje mizí v tmách,
aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet
radost a sílu v duše těch, s nimiž tě spojuje láska, abys měl přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství,
jenž ti dodá důvěry, když ti síly slábnou a nedostává se ti světla,
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin, aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska, jak on si to s touhou přeje – kvůli tobě.
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- farní kostel Nanebevzetí

Panny Marie
v Číhošti
- poutní kostel sv. Alfonse v Koclířově

Rok víry
Plnomocné odpustky

c) pokaždé, když ve dnech stanovených
diecézním biskupem pro Rok víry se
na některém posvátném místě zúčastní
slavnostního slavení eucharistie nebo
modlitby breviáře a pomodlí se Vyznání
víry;

V průběhu celého Roku víry,
od jeho vyhlášení dne 11. října 2012 až
do 24. listopadu 2013, mohou získat
z Božího
milosrdenství
plnomocné
odpustky, tedy odpuštění časných trestů
za hříchy vlastní i věrných zemřelých,
všichni jednotliví věřící, kteří mají opravdu
kající smýšlení, platně se vyzpovídali,
přistoupí k svátostnému přijímání
a pomodlí se na úmysl Svatého otce.

Mons. Jan Vokál stanovil tyto dny:
- 31. 3. 2013 – slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
- 5. 7. 2013 – slavnost sv. Cyrila,
mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy
- 15. 8. 2013 – slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
- 24. 11. 2013 – slavnost Ježíše Krista
Krále

a) pokaždé, když se zúčastní alespoň
třikrát kázání posvátných misií nebo
alespoň třech přednášek o dokumentech
Druhého vatikánského koncilu a o článcích
Katechismu katolické církve v kterémkoli
kostele nebo na vhodném místě;
b) pokaždé, když formou pouti navštíví
papežskou baziliku, křesťanské katakomby
nebo
posvátné
místo
ustanovené
diecézním biskupem a zúčastní se tam
církevního obřadu nebo alespoň setrvají
přiměřený čas v usebrání při zbožné
meditaci zakončené modlitbou Otče náš,
Vyznáním víry a přímluvou k Panně Marii,
případně také k apoštolům či patronům
kostela;

d) jestliže v jeden svobodně zvolený den
během Roku víry vykonají zbožnou
návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa,
kde přijali svátost křtu, a v jakékoli
právoplatné formě obnoví křestní sliby.
S vděčností Bohu využijme tohoto
jedinečného daru, kterého se nám dostává
díky zprostředkování církví. Předkládáme
návrh soukromé obnovy křestních slibů.
Soukromá obnova křestních slibů

Mons. Jan Vokál vyhlásil
v královéhradecké diecézi tato místa:
- katedrála Svatého Ducha v Hradci
Králové
- arciděkanský kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích
- chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
- poutní a farní kostel Panny Marie
Pomocnice na Chlumku v Luži
- poutní kostel Sedmi radostí Panny
Marie v Malých Svatoňovicích
- poutní a farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově
- opatský a farní kostel Narození Panny
Marie v Želivi

Modlitba na začátku:
Věčný Bože, přicházím na toto
místo, abych ve společenství se všemi,
kteří se u tebe za mne přimlouvají, obnovil
svůj křestní slib. Chci si připomenout svůj
křest, kdy jsi mi dal nový život z vody
a Ducha Svatého a prosit o obnovené
světlo a sílu, abych měl odvahu nově
následovat Krista a skrze svůj život vydávat
o něm svědectví.
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Zříkání se hříchu a ducha zla:
Já, N.,
chci žít ve svobodě Božích dětí,
a zříkám se proto hříchu. Chci, aby mě
nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto
všeho, co k němu láká. Zříkám se ducha zla
a všeho, co působí, a čím se pyšní.

Milostné Pražské Jezulátko

Vyznání víry
Modlitba na závěr:
Všemohoucí Bůh, Otec našeho
Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu
a dal nám život z vody a z Ducha Svatého.
Nebeský Otče, dej, ať ve mně roste tvá
milost skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny
věky věků. Amen.
připravila ZS
rok-viry.webnode.cz
__________________________________

Před pár dny jsme oslavili
narozeniny Božího Syna – Dítěte Ježíše.
Naše země má veliký dar v podobě
milostné sošky, která zpodobňuje Ježíše
právě jako malého chlapce. Mnohým
lidem, kteří se před ní modlili k Bohu,
přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení.
Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír,
někteří s důvěrou očekávají narození
dítěte, a mnozí se vrací, aby poděkovali. Již
po staletí připomíná tato milostná soška
Krista dítěte tajemství vtělení Božího Syna.
Není třeba bát se Boha, který přichází jako
dítě. Dítě, které je zároveň králem. Kéž
bychom i my měli srdce dětí. Vzorem lásky
a úcty k Jezulátku je nám svatá Terezie
od Dítěte Ježíše, patronka misií a učitelka
církve.
Soška dítěte Ježíše je vystavena
v chrámu Panny Marie Vítězné v Praze
na Malé Straně (jen pár minut chůze
z Malostranského
náměstí
směrem
ke Smíchovu), který je součástí kláštera
bosých karmelitánů. Denně zde přijímá
návštěvníky z mnoha zemí světa.
Pražské
Jezulátko
pochází
ze Španělska. Legenda vypráví, že se
Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi,
který podle jeho podoby vymodeloval tuto
sošku. Podle další legendy vlastnila sošku
svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka
bosých karmelitek, planoucí velkou láskou
k Dítěti Ježíši. Sošku prý darovala

Markéta Procházková,
ze sbírky Boty toulavý

Jak poděkovat
Jak poděkovat
za lidi, co jdou světem
se sluncem úsměvu ve tváři
dobrým slovem zahřívají
lhostejná srdce.
Jak poděkovat
za to,
že jsou i blízko mne
a probouzejí
moji duši.
Jak poděkovat?
Snad nejlíp tak,
že vezmu štafetový kolík
úsměvu
a poběžím s ním dál,
že jiskrou dobrého slova
zapálím další oheň
radosti.
__________________________________
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své přítelkyni, jejíž dcera se chystala
na cestu do Prahy.

stovku oblečků, z nichž některé nejsou
kompletní nebo použitelné. Část oblečků
je možno shlédnout ve volně přístupném
muzeu. Úkol převlékat Ježíška je svěřen
sestrám karmelitkám Dítěte Ježíše,
které pomáhají
bratřím
bosým
karmelitánům starat se o toto poutní
místo.
Korunka, která v současné době
zdobí Jezulátko, byla vyrobena v letech
1810 až 1820. Kromě této korunky má
Jezulátko ještě jednu z roku 1767. Obě
pocházejí z dílen pražských zlatníků.
Korunka se nenasazuje přímo na sošku, je
připevněna
samostatně
těsně
nad Jezulátkem.

Podoba a odívání sošky
Soška vysoká 47 centimetrů je
dřevěná
s povrchem
modelovaným
z barevného vosku. Představuje malé dítě,
oblečené v dlouhou košilku, ze které
vykukují
bosé
nožky.
Líbezná
tvář
přitahuje
svou
krásou.
Pravicí
Ježíšek
žehná,
zatímco
levice drží zemský
globus završený
křížem – celý náš
svět
spočívá
v jeho
ruce.
Královské insignie
vyjadřují
víru
společnou všem
křesťanům – víru
v Ježíšovo božství.
V něm se sám všemohoucí a vševládnoucí
Bůh stal člověkem.
Starobylý zvyk oblékání milostné
sošky Ježíška má za cíl přiblížit věřícímu
člověku Ježíše jako skutečného člověka.
Pomáhá nám zakusit Ježíšovu blízkost
a vyjádřit naši lásku a úctu. Nejedná se
o modloslužbu, vždyť neživá soška slouží
pouze jako připomínka a prostředek
k duchovnímu setkání s živým Kristem.
Samotná soška představuje Ježíše
jako skutečné malé dítě oblečené
do prosté košilky. Tato soška, vznešená
ve své prostotě, je oblékána do bílé alby
a královských šatů, aby se vyjádřila
myšlenka společná všem křesťanům,
že toto dítě je králem z Davidova rodu, ba
co více – že Ježíš je Boží Syn a Bůh sám,
Král králů a Pán pánů.
Pražské Jezulátko bylo oblékáno
odedávna a lidé ho znají především v jeho
královském oděvu. Většina jeho šatů jsou
dary z vděčnosti. Šatníček čítá zhruba

Barvy oděvů
Jezulátko je převlékáno do oděvů
barvy daného liturgického období, které se
řídí podle církevního kalendáře. Obecně
se používají čtyři základní barvy:
bílá – barva slavnostní, čistoty a svatosti –
pro slavnosti, dobu velikonoční a vánoční
červená – barva krve a ohně, královská –
pro Svatý týden, Svatodušní svátky
a svátky sv. Kříže
fialová – barva vážná symbolizující pokání
– pro dobu postní a adventní
zelená – barva života a naděje –
pro mezidobí (nejčastější barva)
O

slavnosti korunovace bývá
Ježíšek obvykle v královských šatech
s hermelínovým pláštíkem. Při zvláštních
příležitostech se užívají i další barvy:
růžová – barva tlumené radosti – může
být použita pro 3. neděli adventní
a 4. neděli postní
zlatá – barva slavnostní – může nahradit
jiné barvy
modrá – bývá někdy používána jako barva
slavnostní zvláště pro mariánské svátky
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Zvláštností je i oděv, který věnovaly
členky dívčího kmene české skautské
organizace – Junáka. České skautky jej
věnovaly Jezulátku jako poděkování
za konec druhé světové války. Návrh
vytvořil architekt Břetislav Štorm. Vycházel
přitom z podoby znaku dívčího skautingu –
zlatého trojlístku na modrém pozadí. Dvě
hvězdy symbolizují zákon a slib, žebro –
střelka kompasu ukazuje cestu vzhůru,
plameny symbolizují lásku k lidem. Výšivku
vytvořila Křesťanská akademie, náklady
hradily skautky z výnosu finanční sbírky.
K tomuto obleku náleží i kovový medailón
na krk Jezulátka – znak Junáka.
Jezulátku se v r. 2009 při své
návštěvě České republiky přišel poklonit
i papež Benedikt XVI. a věnoval mu
pozlacenou korunku s perlami a mušlemi.
Z této papežovy návštěvy máme i tuto
modlitbu, kterou se můžeme k uctívání
dítěte Ježíše obracet:

Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli
poselství
Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel
darovat celé lidské rodině světlo, radost a
pokoj.
Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
s Bohem Otcem
v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků.
Amen.
papež Benedikt XVI.

Modlitba k pražskému Jezulátku
Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě
a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal
člověkem
skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie.

Pražský klášter bosých karmelitánů
je středisko vyzařující víru v Krista
do mnoha míst světa. Obzvláště je
milostné Pražské Jezulátko uctíváno
na Filipínách nebo v Chile. Úcta k Jezulátku
pomáhá šířit křesťanství i v Číně, v Indii
nebo na africkém kontinentu, tedy
v zemích kde je evangelizace velmi
obtížná. Nám pak připomíná naše
křesťanské
kořeny.
Nezapomínejme
na Krista, kterého nám sám Bůh daroval
jako největší dar ze všech darů a který
pro nás přijal život člověka a svou smrtí
nás vykoupil.

Podobně jako v Betlémě
i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a
pastýři,
se ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný
Spasitel.
Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé
chudoby:
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé
a na ty, kdo trpí.
Ochraňuj naše rodiny,
žehnej všem dětem celého světa
a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi
přinesl,
aby činila náš život šťastnějším.

z různých zdrojů sestavil J. Fišer;
více na www.pragjesu.info
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Příspěvky čtenářů

Z farnosti

Poděkování

Maminky z Hnízdečka
o podporu

Byl studený podzim, svátek Všech
věrných zemřelých a my jsme se vypravili
s celou rodinou na hřbitov a do kostela
na mši svatou. Měla jsem radost, že se
nám to podařilo a že jsme dokonce přišli
na mši sv. včas. Všechny čtyři děti se
pěkně usadily na lavičky a čekali jsme
na cinknutí zvonečku.
A pak to přišlo – naše nejmladší
spadla z lavičky směrem dozadu a pořádně
se praštila do hlavy. Ztichlým kostelem se
ozval řev malého dítěte. Zbožné usebrání
bylo v tu ránu pryč a já jsem se s plačícím
dítětem v náručí snažila co nejrychleji
opustit
kostel
bočním
vchodem.
Po nějakém čase slzičky přestaly téci a já
jsem s hrůzou zjistila, že nemám v kapse
kapesník. Naneštěstí začínal i můj nos
v tom chladném počasí podezřele
vlhnout… Přemýšlela jsem, co s tím. Vrátili
jsme se do kostela zadním vchodem,
protože mše svatá už mezitím začala.
A když jsem popošla ke kropence, čekalo
mne tam milé překvapení. Na malém
stolku ležel krásně složený čistý kapesník!
Hned jsem Bohu poděkovala za tak milou
pozornost. Chvíli jsem sice váhala, ale pak
jsem jej s radostí použila a se suchým
nosem i tvářičkami jsme se vrátili
ke slavení mše svaté.
Vím, že ten kapesník asi někdo
zapomněl v kostele. Ale protože je celý
blankytně modrý, myslím si také, že tam
spadl přímo z nebe. Ještě jsem
ho nevrátila, protože pokaždé, když se na
něj podívám, vzpomenu si na slova z Písma:
„…on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře
jim každou slzu z očí.“ (Zj 21, 3-4)
Děkuji za ten kapesník!
JN

prosí

V předvánoční době jsme byly
z různých zdrojů informovány o možné
registraci potratového přípravku RU-486
v ČR. Hnutí pro život i hnutí Modliteb
matek nás naléhavě prosí o konkrétní
vyjádření svého názoru formou písemného
protestu a o modlitby a oběti na úmysl
zastavení zabíjení nevinných dětí. Pokud
chcete, můžete se i vy přidat tímto
způsobem: V měsíci lednu se na tento
úmysl chceme každý pátek modlit růženec.
Vzadu na stolku jsou k dispozici
připravené pohlednice s adresou či
připraveným textem, které si můžete vzít,
podepsat se a následně odeslat.
Další
informace
najdete
na www.prolife.cz
„Lidé se mohou:
-vyhýbat našim výzvám,
-odmítat naše poselství,
-oponovat našim argumentům,
-pohrdat našimi kázáními,
ale jsou bezmocní proti našim
modlitbám.“
(J. Sidlow Baxter)
DĚKUJEME!

Tříkrálová sbírka
V našich obcích proběhla Tříkrálová
sbírka. V Jablonném koledovalo 22 skupinek,
v Jamném 5 skupinek, v Orličkách a
v Čenkovicích
po
jedné
skupince.
V Jablonném
koledníci
vykoledovali
61 310 Kč v Jamném 14 796 Kč, v Orličkách
10 200 Kč a v Čenkovicích 5 200 Kč.
Děkujeme koledníkům a dalším
spolupracovníkům za pomoc. Děkujeme
rovněž všem dárcům.
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prázdninami těšit na krásné ceny.
Zúčastnit se mohou samozřejmě i dospělí,
kteří si rádi hrají a i pro ty bude připravena
odměna.
Protože černobílý tisk není někdy
úplně vhodný, vždy bude na stolečku
u hlavního vchodu aktuální fotografie
ve dvou barevných kopiích. Můžete si ji
při hledání zapůjčit, a poté zase vrátit
na stoleček. A teď už pojďme hrát.

Velká poznávací
soutěž kostela
svatého Bartoloměje
Milí čtenáři a především milé děti,
společně jsme pro Vás připravili
soutěž, která bude zaměřena na pozornost
a všímavost. V každém chrámu je plno
obrazů a soch, ke kterým se váže spousta
příběhů, různých znamení nebo symbolů.
Postupně v šesti číslech Natanaela najdete
šest fotografií detailů z jablonského
kostela. Vaším úkolem je vždy tento detail
najít, odpovědět na otázky a pak správné
odpovědi vhodit buď do krabičky vzadu
v kostele, nebo poslat mailem na adresu
natanael.redakce@gmail.com
vždy
do konce aktuálního měsíce, nyní teda
do konce ledna.
Ti, kteří naleznou všech šest
detailů, a odpoví správně na všechny
otázky, se
mohou před
letními

1. kolo
1. otázka: Kde v kostele se nachází
tento pes?
2. otázka: Co má v tlamě a proč?
3. otázka: Ke komu patří a proč?
4. otázka: Pes je součástí většího
celku. Jaké postavy se tam dále
nacházejí a co dělají?

MJ
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Volby do farní rady
Milí farníci, právě probíhají volby členů farní pastorační a ekonomické rady. 13. ledna
2013 dostal každý účastník bohoslužby pro sebe, popřípadě pro další, konkrétní farníky,
kteříse 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. ledna. Další reakce,
připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.
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