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První dvojó da na (ne) dostatek času
Nejsou lidi! Nemám kdy!
Kde na všechno vzít čas?!
Jako většina z mých bratří, sester
(tedy demokraticky?)… ptám se.
Co všechno bych chtěl a měl,
ale prostě nestíhám!
kolik mě čeká povinností
kolik bratří a sester –
kolik práce,
kolik studia, četby, kultury,
kolik plánů a přání …
Nemám čas – tedy žiju?
k čemu jsem tlačen, přitahován?
Snad si aspoň něco uvědomím,
aspoň něco poznám,
co můj život zkvalitní
a mě přiblíží k Tobě, Pane!

A jaké blaho, jaká idyla,
když s ničím nemusím pospíchat,
když stihnu pěkně jedno za druhým
v klidu a v pohodě.
Mám přece čas, mám dost času,
udělám si ho: aspoň na to, co je hlavní
(a nezbude-li už pak na to vedlejší, žádné neštěstí!).
Chválím Tě, Pane, že Ty, Věčný,
jsi pro nás smrtelníky, stvořil čas,
dostatek času!
Zdenek Cyril - Ódy všedních a nevšedních dnů
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(Lk 10,37) Pán zároveň ukazuje, jaký postoj
má zaujmout každý jeho učedník
k ostatním, zvláště k těm, kdo potřebují
péči. Jedná se tedy o to, abychom díky
intenzivnímu
vztahu
s
Bohem
prožívanému v modlitbě čerpali sílu
z nekonečné Boží lásky a jako milosrdný
Samaritán byli každodenně a konkrétně
pozorní vůči tomu, kdo je zraněn na těle
nebo na duchu a kdo žádá o pomoc. …Rok
víry, který prožíváme, představuje
vhodnou příležitost, abychom v našich
církevních společenstvích zintenzivnili
službu lásky a každý z nás byl milosrdným
Samaritánem pro toho, kdo je nám
nablízku.“
Nemocné
papež
povzbuzuje
k přijetí utrpení ve spojení s Kristem,
který také trpěl, a píše jim: „Při této
příležitosti se cítím být zvlášť blízko
každému z vás, drazí nemocní, kteří kvůli
nemoci a utrpení prožíváte těžké okamžiky
zkoušky. ...Ježíš je Boží Syn, ten,
kdo zpřítomňuje Otcovu věrnou a věčnou
lásku, která nezná zábrany ani hranice.
Ježíš je však také ten, kdo „svléká“ svůj
„božský oděv“, sestupuje ze svého
božského „postavení“, aby se stal jedním
z lidí a okusil bolest člověka až po sestup
do pekel, aby přinesl naději a světlo. Nelpí
na tom, že je rovný Bohu, že je Bohem, ale
plný milosrdenství se sklání nad propastí
lidského utrpení, aby tam vlil olej útěchy a
víno naděje.“
Slovy otců Druhého vatikánského
koncilu
Benedikt
XVI.
nemocným
připomíná:
„Nejste
ani
opuštění,
ani neužiteční, ale vy jste povoláni
Kristem, jste jeho zářivým obrazem.“

Liturgický rok
Postní doba
Postní doba začíná Popeleční
středou 13. 2. 2013. V tento den je nám
udělováno popelem znamení kříže na čelo.
Popel ukazuje, že staré shořelo – je tedy
znamením pokání. Popelcem se tak
symbolicky naznačuje stav člověka,
který vyznává před Bohem svůj mnohdy
špatný život, své nepravosti, svůj hřích
a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí,
že mu Bůh odpustí.
Popeleční středa je v katolické
církvi dnem přísného postu: zdrženlivosti
od masa a újmy v jídle (zdrženlivost
od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle
od 18 do 60 let).
Obřad udílení popelce bude v našich
farnostech při mši svaté:
Jablonné nad Orlicí

St 13. 2. 2013 18:30

Jamné nad Orlicí

St 13. 2. 2013 17:00

Čenkovice

Ne 17. 2. 2013 11:00

V postní době budou pobožnosti
křížové cesty v Jablonném nad Orlicí vždy
v pátek v 18:00 a v Jamném nad Orlicí vždy
ve středu v 16:30.

Světový den nemocných
V poselství ke 21. světovému dnu
nemocných, který připadá na 11. 2. 2013,
připomíná
Benedikt
XVI.
příběh
o milosrdném
Samaritánovi
(srov.
Lk 10,25-37). V tomto evangelním
podobenství, dle papeže, „…Ježíš dává
pochopit hlubokou Boží lásku ke každé
lidské bytosti, především pokud se nachází
ve stavu nemoci a bolesti. Závěrečnými
slovy
podobenství
o
milosrdném
Samaritánovi „Jdi a stejně jednej i ty“

Plnomocné
odpustky
mohou
u příležitosti
21.
Světového
dne
nemocných (ve dnech 7. – 11. 2. 2013)
získat nemocní nebo staří lidé, kteří se
nemohou
účastnit
mše,
pokud
prostřednictvím Panny Marie Uzdravení
nemocných obětují Bohu svá fyzická
a psychická utrpení a zbožně se pomodlí
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za všechny nemocné. Obvyklé podmínky
(svátost
smíření,
svaté
přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce) splní,
jakmile to bude možné.
Částečné odpustky získají všichni
věřící, kdykoli se v uvedených dnech se
zkroušeným srdcem obrátí k milosrdnému
Bohu se zbožnými modlitbami za pomoc
nemocným v duchu probíhajícího Roku
víry.
připravila ZS

Sám na něj pohleď, jaký byl,
Když všechno zlé jsi odpustil.
A teď už, Pane, půjdu spát,
Usínám s Tebou – mám Tě rád.
připravila RJ

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

Nadační fond a dobročinnost
ve svém okolí
Ve čtvrtek 28. 12. 2012 byl pozván
na zasedání rady Nadačního fondu
i p. farář P. P. Pokorný. Při tomto setkání
představil p. ředitel K. Štěpánek některé
vize a záměry pro příští rok a následující
období. Kromě toho předal představitelům
města šek do Nadačního fondu pro rok
2013 v hodnotě 600 000,- Kč. Nezávisle
na činnosti a financování z Nadačního
fondu představil p. ředitel výzvu tohoto
druhu: „Vypracujte hlavu a patu mající
mikroprojekt zlepšení ve svém okolí –
může se jednat o opravu Božích muk,
pomoc rodině s postiženým dítětem
a mnohé další. Naše firma je schopná
a ochotná pomoci.“
S touto výzvou byli seznámeni
spolupracovníci
firmy
Isolit-Bravo
a veřejnost.
O této možnosti jsme s panem
farářem diskutovali a rozhodli se ji
zveřejnit i v Natanaelu. Co se týče opravy
křížků nebo podobných míst, mohli byste
přispět svým podnětem či nápadem, a to
buď panu faráři, nebo mě. Zvážili bychom,
co by připadalo v úvahu a bylo finančně

Příspěvky čtenářů
Ranní modlitba
Za to, že mohu z lože vstát,
Chci Tobě, Bože, děkovat.
Za dnešní ráno, celý den,
Buď Všemohoucí veleben.
Kéž čas, který jsi, Pane, dal,
Ti večer vrátím, jak sis přál.
Tvá moc mi dej svou ochranu
A sílu k pravdě odvahu.
Chci Tobě sloužit, Ty to víš,
Chci každý den být k Tobě blíž. Amen.

Večerní modlitba
Bože, je večer, půjdu spát.
Na celý den chci vzpomínat
Nebo to byla bolest snad?
Pak odpusť, nech mě litovat.
Já přes své chyby mám Tě rád
I dnešní den chci Tobě dát.
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reálné. Pan farář představí tento přehled
panu řediteli v únoru - březnu 2013.
Jak je zřejmé z výzvy je také možné
se snažit o pomoc v nějaké těžké nebo
obtížné životní situaci Zde můžete svojí
iniciativou pomoci, a to buď přímo žádostí
na vyzyvatele, nebo prostřednictvím
p. faráře a mě.
Nejedná se o nějakou bezednou
pokladnu, ze které se dá uhradit kdeco.
V případě církevních památek by mohl být
například podíl farnosti v tom, že
do některých oprav vloží například svoji
práci.
Uvedená výzva byla uveřejněna
také ve firmě Isolit-Bravo a doposud se
přihlásil s žádostí pouze jeden zájemce.
Bylo by škoda na uvedenou
nabídku nereagovat. Máte-li nějaký nápad,
dejte o tom vědět.
Václav Vacek

k sociálním demokratům zdejší obchodník
máslem, vejci a tov. výrobce sýrů
J. Štěpánek, cizinec, jenž krátce před
válkou bez prostředků sem přišed, za války
velice zbohatl, a těm, kteří v organisaci
sociálnědemokratické jsou, tvaroh a sýr
výhodně přenechával. Tato organisace
pracuje nejcíleji a nejvíce bezohledně
ze všech. Oslavám 28. října a 1. května
staví se v čelo.
Bývalí mladočeši, nyní národní
demokraté zváni, měli při volbách 94
hlasy, republ. obrana čes. venkova 49 hl.,
čeští socialisté 58 hlasů, živnostenská a
obchodní obrana 194 hl., a ostatní 19
hlasů. Všech těchto pět, nebo šest stran
spojí se, jedná-li se o hájení katolického
náboženství – aspoň passivně – proti
obraně křesťanského názoru – straně
lidové. Organisace tohoto směru, bohužel,
začala život teprve v roce 1919. Ostatní
bližší údaje jsou v jednatelské knize této
organisace.

Čtení z farní kroniky

Křížová cesta rodičů –
výchova dětí

28. říjen 1918. Samostatná
ČSR.
Oslaven
jásavým
průvodem,
hudbou, řečí, všenázorovým svátkem.
Jiskřička nové budoucnosti vzešla, vše se
raduje ze samostatnosti, a že bude konec
bídě. Než skutečnost se jeví jinak. Moc leží
v organisacích politických, které hledí spíše
vzrůstu strany své, než všeobecného
blaha.
V Jablonném v roce 1920 jsou tyto
politické strany: Početně nejsilnější je
strana sociálně demokratická, při volbách
do národního shromáždění dostala 250 a
do senátu 236 hlasů. Své rozšíření má co
děkovati
konsumu,
který
v době
a nedostatku spíše příděly potravin
obstaral. Tento konsum je filiálkou
konsumu sociálnědemokratického v České
Třebové. Politicky stranické konsumy jsou
vládou, která je hlavně v rukou socialistů,
nápadně podporovány. Nejvíce lidí dostal

1. Ježíš odsouzen na smrt
Pilát odsuzuje Pána Ježíše, i když je
přesvědčený o jeho nevině. Odsuzuje ho
ze strachu, aby nepřišel o kariéru.
Nejednáme i my tak? Kolik nás bylo, kdo
zapřel Krista proto, aby nepřišel o místo?
Naše děti si nás nebudou vážit
pro postavení
nebo
peníze,
které
vyděláme, ale pro náš charakter.
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Pane, pomoz nám, ať jsme pro děti
příkladem spravedlivého a statečného
jednání.

6. Veroničina pomoc
Láska k bližnímu. Jak snadno
i pochopí dítě, když ji vidí uskutečňovanou
kolem sebe!
Ať naše láska k bližnímu nejsou jen slova,
ale ať ji děti poznají z našeho chování.

2. Ježíš přijímá kříž
Přijímá ho dobrovolně. Dokážeme
i my vzít na sebe kříž - tíhu starostí,
odpovědnosti za výchovu mladých, tíhu
neúspěchu a zklamání?
Ať vždycky ochotně a s tvou pomocí,
Pane, překonáváme obtíže svého
povolání a pomáháme dětem poznávat
pravdu.

7. Ježíš padá podruhé
I my často, vyčerpaní prací,
starostmi a obtížemi, ztrácíme odvahu,
klesáme na mysli. Zapomínáme, Pane,
že jsi pořád s námi, připravený nám
pomoci znovu se vzchopit.
Posilni naši důvěru, Pane, ať se spolu
s dětmi učíme víc na tebe pamatovat
a spoléhat.

3. Ježíš padl pod křížem
Pán klesl pod tíhou kříže. Klesáme
často i my, ačkoliv náš kříž v porovnání
s jeho křížem je mnohem lehčí. On nesl
hříchy celého světa, my neseme jenom
svoje a přece se nám zdá, že už
nemůžeme. Kristus vstal. Vstaneme i my?
Pane Ježíši, pomáhej nám vždycky znovu
vstát a znovu vzít na sebe kříž utrpení,
abychom ti tak přinášeli oběť za děti,
které jsi nám svěřil.

8. Ježíšovo setkání s plačícími ženami
Máme i dnes důvod plakat
nad sebou a nad svými dětmi. Kolik rodičů,
vychovatelů a učitelů bere svůj těžký
a odpovědný úkol příliš lehkomyslně!
A pak pláčeme nad dětmi a vidíme vinu
v nich!
Pane, dej, ať všichni, kdo vychovávají
děti, konají svůj úkol svědomitě
a s láskou.

4. Setkání s matkou
Ježíšova matka - opravdová
křesťanská žena. Dnes, kdy slyšíme
stížnosti na chování dětí a mladých, kdy
vzrůstají problémy ve výchově, je Maria
stále příkladem lásky, obětavosti, tichosti.
Maria Matko, pros za nás a všechny
učitele a vychovatele, ať vedeme děti
s trpělivostí, láskou a vytrvalostí.

9. Pán padá potřetí
Zdá se, že Pán Ježíš už kříž
neunese. A přece znovu vstává! Kéž i my
jsme vytrvalí a vidíme ve výchově dětí
úkol, který nám svěřil Bůh.
Nauč nás, Pane, pravé lásce, která se
nebojí oběti.

5. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž
Šimonova neochota. Při výchově
dětí se často setkáváme s jejich
neochotou, odmlouváním, nechutí. Kde se
to v nich bere?
Pane, pomoz nám, ať se děti mohou
od nás učit dělat denní práci radostně,
s chutí a bez řečí.

10. Ježíš zbaven šatu
Pán Ježíš nepoužívá hrubých slov,
nenadává těm, kdo ho zbavují šatů. Kolik
nevhodných řečí musí děti vyslechnout!
Jak se proviňujeme, když ve svém okolí
trpíme
dvojsmyslné,
sprosté
řeči
a chování!
Pane, pomoz nám vytvořit i dětem čisté
prostředí, ať je nepohoršujeme mluvením
a skutky.
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11. Ježíš je přibíjen na kříž
Ježíš trpí stále víc. I děti musí někdy
vydržet bolest a utrpení. Záleží na nás, jak
je na to připravíme.
Pane, dej nám svého Ducha, ať umíme
naučit děti snášet bolest a těžkosti.

natanael.redakce@gmail.com
vždy
do konce aktuálního měsíce. 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.

12. Ježíš umírá na kříži
Umírá za všechny lidi. V té nejtěžší
chvíli
zůstává
u
něho
hlouček
nejvěrnějších.
Ať my a děti, které jsi nám svěřil, Pane,
patříme k tomu hloučku, který tě nezradí
a neopustí.

1.kolo - Odpovědi
1. otázka: Kde v kostele se nachází tento
pes? Na obraze nad vchodem do sakristie.
2. otázka: Co má v tlamě a proč?
Pochodeň
3. otázka: Ke komu patří a proč?
Ke svatému Dominikovi, který bývá
zobrazován jako mnich v dominikánském
hábitu, s knihou, lilií, křížem, růžencem.
Nejčastěji s černobílým psem u nohou,
který v tlamě drží hořící pochodeň. Podle
legendy se Dominikově matce zdál sen,
ve kterém porodila psa, který zapálil celý
svět. Tento symbol sv. Dominika byl užíván
celým bratrstvem, ačkoli později v trochu
pozměněném významu. Jakožto domini
canes (psi boží) se stali představiteli
inkvizice.
4. otázka: Pes je součástí většího celku.
Jaké postavy se tam dále nacházejí a co
dělají? Na obraze jsou zobrazení jablonští
občané, Dominik jak dává růženec panně
Marii a postava Papeže. Ve farní kronice je
následující zápis: „Růžencový obraz
v prestbyteryu – Roku 1876 darovaly tento
obraz zdejší 2 panny Antonie a Josefa
Černý z č.domu 27. Josef Jansa zdejší
akademický malíř z č.domu 35 jej
maloval.“
2.kolo

13. Ježíš na klíně své matky
Mrtvé tělo - zdánlivý konec temnota, která se brzo promění ve světlo.
Snažme se v této postní době dostat se
ze tmy hříchu, ke Kristovu světlu.
Pomoz nám, Pane, svou milostí, abychom
dokázali povstat k novému, lepšímu
životu a ukázali tak cestu i našim dětem.
14. Ježíš pohřben
Pán Ježíš nás má rád. Proto šel
cestou bolesti, proto zemřel. Snažme se
pochopit tu lásku. Snažme se pochopit,
co to pro nás znamená.
Pane, děkujeme ti za tvou křížovou cestu,
děkujeme ti za tvou velikou lásku. Dej
nám svou milost, ať ji pochopíme
a umíme ji přiblížit i našim dětem.
připravil JF

Velká poznávací
soutěž kostela
svatého Bartoloměje

1. otázka: Na kterém obraze
v kostele se nachází tento
provaz?
2. otázka: Kdo je na obraze?
3. otázka: Co znamenají 3
uzly uprostřed provazu?
- obrázek je na další straně -

Milí
čtenáři,
v tomto
čísle
pokračujeme dalším kolem naší soutěže.
Pouze připomínám, že Vaším úkolem je
vyfocený
detail
najít,
odpovědět
na otázky, a pak správné odpovědi vhodit
buď do krabičky vzadu v kostele, nebo
poslat
mailem
na
adresu
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připravil MJ

Pozvání z farnosti
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Volby do farní rady - výsledky
Farní rada Jablonné nad Orlicí
Pastorační rada:
Zvoleni – Faltusová Radmila (43 hlasů), Fišer Josef (33 hlasů)
Jmenováni – Strnadová Hana, Vlasatý Petr
Ekonomická rada:
Zvoleni – Krátký Jaroslav (62 hlasů), Horák Václav (49 hlasů)
Jmenováni – Černohous Pavel, Kaplan Josef st.

Farní rada Jamné nad Orlicí
Pastorační rada:
Zvoleni – Vondrová Hedvika (21 hlasů), MUDr. Hejná Erika (19 hlasů)
Jmenováni – Černohousová Milada, Sobotková Eva
Ekonomická rada:
Zvoleni – Uher Jiří (23 hlasů), Černohous Jan (21 hlasů)
Jmenováni – Filip Josef (kostelník), Filip Evžen
Posezení u cimbálu – 2. února 2013

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. února. Další reakce,
připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.
redakce
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