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„A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5, 20) 

 

Jsem vděčný…. 

…za daně, které platím, 

protože to znamená, že mám práci a příjem. 

…za šaty, které jsou mně poněkud úzké, 

protože to znamená, že mám dostatek jídla. 

…za nepořádek po oslavě, který musím uklízet, 

protože to znamená, že jsem obklopen milými lidmi. 

…za okna, která musí být vyčištěná, 

protože to znamená, že mám domov. 

…za hlasitě vyjádřenou kritiku současné vlády, 

protože to znamená, že žijeme ve svobodné zemi. 

…za místečko k zaparkování v nejzazším koutě parkoviště, 

protože to znamená, že si mohu dovolit mít auto. 

…za paní, která na bohoslužbách za mnou falešně zpívá, 

protože to znamená, že slyším dobře. 

…za hory prádla k praní a žehlení, 

protože to znamená, že mám dostatek ošacení. 

…za únavu a bolestivé svaly na konci dne, 

protože to znamená, že vydržím dlouho pracovat. 

…za budík, který zvoní každé ráno, 

protože to znamená, že je mně darován nový den. 

 

A kolik důvodů k vděčnosti máš Ty? 
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Liturgický rok 
 

Den modliteb za duchovní 
povolání 
 

Benedikt XIV. ještě za svého pontifikátu 
napsal poselství k 50. Světovému dni modliteb 
za duchovní povolání, který se bude slavit 
o čtvrté neděli velikonoční 21. dubna 2013. 
Vyzývá nás v něm k modlitbě za povolání 
ke kněžství a zasvěcenému životu a nabízí nám 
zamyšlení nad tématem „Povolání jsou 
znamením naděje založené na víře“, jež dobře 
zapadá do kontextu Roku víry. Benedikt XVI. 
připomíná, že základem naší naděje „…je Boží 
věrnost smlouvě, k níž se on zavázal 
a obnovoval ji pokaždé, když ji člověk porušoval 
svou nevěrností a hříchem: od časů potopy až 
po exodus a cestu pouští; Boží věrnost dospěla 
až k tomu, že skrze krev Božího Syna, 
který zemřel a vstal z mrtvých pro naši spásu, 
zpečetila s člověkem novou smlouvu. V každém 
okamžiku, a především v těch nejtěžších, 
zůstává Pánova věrnost autentickou hybnou 
silou dějin spásy, rozeznívá lidská srdce 
a utvrzuje je v naději, že jednoho dne dosáhnou 
„Zaslíbené země“. Bezpečný základ veškeré 
naděje spočívá v tom, že Bůh nás nikdy 
nenechává samotné a je věrný danému slovu. 
…Mít naději je tedy totéž jako důvěřovat 
věrnému Bohu, který dodržuje sliby smlouvy. 
Víra a naděje jsou proto těsně spojeny.“  

Dále Benedikt XVI. upřesňuje, že tato 
Boží věrnost, na niž se lze spoléhat s pevnou 
nadějí spočívá v jeho lásce: „Tato náročná 
a hluboká láska, která překračuje povrchnost, 
nám dodává odvahu a umožňuje nám na naší 
životní cestě doufat i v budoucnost, umožňuje 
nám mít důvěru v sebe, v historii i v druhé lidi. 
Jako tomu bylo v době jeho pozemské 
existence, Ježíš i dnes kráčí po cestách našeho 
života jako zmrtvýchvstalý a vidí, jak jsme 
ponořeni do svých aktivit, jaká máme přání 
a potřeby. Právě v každodenním životě se 
na nás obrací svým slovem. Volá nás, abychom 
uskutečňovali svůj život spolu s ním, který jako 

jediný je schopen utišit naši žízeň po naději.“ 
Ze zkušenosti osobního setkání 

s Kristem a z upřímného a důvěrného 
rozhovoru s ním se, dle Benedikta XVI., rodí 
kněžská a řeholní povolání. Ta se pak rozvíjí 
v křesťanských společenstvích, jež žijí v ovzduší 
intenzivní víry a horlivé modlitby. Benedikt XVI. 
píše: „Trvalá a hluboká modlitba umožňuje 
křesťanskému společenství růst víry a dává stále 
novou jistotu, že Bůh nikdy svůj lid neopustí 
a že ho bude podporovat probouzením 
specifických povolání ke kněžství 
a k zasvěcenému životu, aby se pro svět stávala 
znameními naděje.“  

připravila ZS 
 

Sedm otázek vzkříšeného Krista 
 

Pro čtenáře Bible nejsou tyto otázky 
neznámé. Můžeme je nalézt v závěru všech 
evangelií, kde je popisováno Ježíšovo vzkříšení 
a po něm následující události. Stojí 
za pozornost, protože nám dodnes mají co říci. 
Sedm otázek vzkříšeného Krista platí i dnes 
pro každého člověka. Mají nás potěšit, 
povzbudit a naše životy nasměrovat 
k následování Ježíše Krista. 
1. Proč pláčeš? 

Tak se ptal zmrtvýchvstalý Ježíš Marie, 
která plakala, protože nevěřila, že by mohl vstát 
z mrtvých. I my často zapomínáme na Boží 
zaslíbení a nedůvěřujeme Boží moci, která může 
všechno změnit. Právě tehdy k nám však 
přichází Ježíš a ptá se: „Proč pláčeš? Jsem živý 
a připravený ti pomoci ze všech starostí 
a nesnází.“ 
2. Koho hledáš? 

Ptá se dále Ježíš Marie, která hledá 
mrtvého Ježíše v hrobě, zatímco on právě vstal 
z mrtvých. Bůh, kterého hledáme, není mrtvým 
Bohem, bezmocným a neschopným pomoci. 
Naopak, smíme se obracet v plné důvěře 
k živému, všemohoucímu Bohu, který nás nikdy 
neopustí a nikdy se nás nezřekne.  
3. O čem to spolu cestou rozmlouváte? 

Tak se ptal zmrtvýchvstalý Ježíš dvou 
učedníků jdoucích do Emauz. Byli velmi zmateni 
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celou situací po ukřižování Krista. Byli plní 
bolesti, zklamání a zármutku. I my někdy 
prožíváme podobné chvíle. Hovoříme 
o mnohých svízelích a těžkostech, které nás 
v životě potkaly a kterým nerozumíme. Ale tak 
jako těm dvěma učedníkům, tak i nám Ježíš 
zjevuje pravdu. Otevírá nám oči, uši 
a především srdce, abychom porozuměli 
a mohli být znovu naplněni velikou radostí, 
že se mu ani v našem životě nic nevymkne 
z rukou. 
4. Proč jste tak nechápaví a proč váháte 
uvěřit všemu, co předpovídali už dávní 
proroci? 

Ti dva jdoucí do Emauz byli malomyslní, 
ve svém srdci nevěřili tomu, co bylo dávno 
prorokováno. Často i my býváme malomyslní, 
zmatení, protože nehledáme správnou orientaci 
v Bibli, Slovu Božím. Tam bychom totiž 
nacházeli odpovědi, vysvětlení, varování, 
upozornění i předpovědi. Místo toho trpíme 
obavami a strachem, protože nečteme s plnou 
důvěrou to, co nám Bůh ve svém slovu sděluje.  
5. Přátelé, nemáte něco k jídlu? 

Tak se ptal zmrtvýchvstalý Ježíš svých 
učedníků, kteří se ve svém hlubokém zklamání 
vracejí k rybolovu. Vůbec se jim lov nedařil. 
Ježíš je neodsuzuje za to, že se vrátili 
k původnímu povolání rybářů. Povzbuzuje je 
tím, že pro ně učiní zázrak. Tak jim Ježíš pomohl 
a dodnes je připraven pomoci všem, kteří se od 
něho vzdalují, a to ve všech jejich nesnázích. 
6. Miluješ mne? 

Tak se ptal zmrtvýchvstalý Ježíš Šimona 
Petra. Ptal se ho třikrát za sebou, protože Petr 
předtím třikrát Ježíše zapřel. Když Petr 
odpověděl, že Ježíše miluje, obdržel od něj 
povolání k velikému a zodpovědnému úkolu. 
Ježíš se vždy ptá na naši lásku k němu 
a na základě naší odpovědi nám pak svěřuje 
jedinečné úkoly a službu. 
7. Kdybych ho tu na zemi ponechal až do 
svého příchodu, proč se o to staráš? 

Tak odpovídá a současně se ptá 
zmrtvýchvstalý Ježíš Petra na jeho otázku, 
týkající se budoucnosti učedníka Jana: „Pane, co 
bude s ním?“ Ježíš mu jasně naznačuje, že to 
není jeho problém – znát Ježíšovy plány 
s Janem. Ježíš zjevuje každému z nás úkol, naše 
poslání, naši budoucnost. Chce, abychom se 

tolik nezajímali o to, jaké má plány s druhými, 
ale o to, jaký plán má s námi. Chce, abychom jej 
osobně následovali bez „ohlížení se na druhé“. 

ze zdrojů či materiálů BTM – Brněnské tiskové 
misie 

Zažili jsme 
 

Diecézní setkání mládeže 
 
„Jděte, získejte za učedníky všechny 

národy!“ (srov. Mt 28, 19) 
Sobota 23. března nebyla jen tak nějaká 

obyčejná sobota. My, mladí ze všech koutů 
diecéze, jsme se sjeli do Hradce Králové 
společně oslavit 28. Světový den mládeže. 
Z našeho Žambereckého vikariátu jsme se 
na cestu vydali společně. Kvůli odjezdu vlaku 
jsme se nevyhnuli brzkému rannímu stávání, 
ale bohatý program, který nás čekal, stál za to.  

Diecézní setkání bylo zahájeno 
ve Filharmonii, kde probíhal dopolední 
program. Scénka a video se symbolikou 
zapalování světla víry byly krásným úvodem. 
Nechybělo slovo na den v podání seminaristů 
ani obohacující katecheze otce Jana Uhlíře. 
Představili se nám vikariátní kaplani pro mládež 
a jejich věrní pomocníci, zástupci mládeže. Celé 
dopoledne hudebně zpestřovala VeKa 
(Vesmírná kapela). Po duchovním nasycení 
následovalo občerstvení v již klasické podobě 
baget a pitíček.  

Na odpoledne pro nás bylo připraveno 
hned několik aktivit. Na své si přišli milovníci 
sportu, deskových her, stejně jako všichni, kteří 
nepohrdnou akčními hrami ve městě. Jednou 
z nabídek byl také muzikál Tarsan v podání 
souboru Spojené farnosti. Ale nenechte 
se zmást. Hlavní hrdina se nehoupal na liánách, 
byl jím totiž Pavel z Tarsu. Odpoledne bylo 
možné účastnit se modlitby chval, adorace, 
křížové cesty nebo přijmout svátost smíření. 
S odbitím třetí hodiny přišlo krásné vyvrcholení 
celého setkání. Všichni jsme se sešli k slavení 
mše svaté v katedrále Svatého Ducha, která se 
zaplnila do posledního místa. Hlavním 
celebrantem byl otec biskup Jan Vokál. 
O hudební doprovod se postaraly scholy z Polné 
a z Lázní Bělohrad. Společným symbolem všech 
letošních setkání mládeže v českých 
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a moravských diecézích je byzantský křížek, 
který každý z nás dostal. A tak jsme se všichni 
rozjeli z hlavního města naší diecéze zpátky 
domů s křížkem na krku a plni krásných zážitků. 

Velký dík patří všem, kteří setkání 
připravovali nebo se na něm jakkoli podíleli, 
diecézko se opravdu vydařilo! 

Hana Strnadová a Klára Faltusová 
 

Po velikonočních svátcích, 

i když bílých, tu máme měsíc duben. V neděli 
slavností Zmrtvýchvstání Páně začal velikonoční 
oktáv. Ten končí následující neděli – druhou 
velikonoční.  

Na Boží hod velikoční televize vysílala 
přímý přenos slavnostní velikonoční mše, 
kterou celebroval Svatý Otec František. Bylo 
na ní přítomno mnoho poutníků. Přenos byl 
překládán do češtiny a komentován Tomášem 
Halíkem. Byl to velmi pěkný zážitek. 

RJ 
 

Velká poznávací 
 soutěž kostela 

   svatého Bartoloměje 
 

Milí čtenáři, opět 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 
natanael.redakce@gmail.com vždy do dalšího 
vydaní Natanaela. Na stolečku u hlavního 
vchodu bude opět aktuální fotografie ve dvou 

barevných kopiích. Můžete si ji při hledání 
zapůjčit a poté zase na stejné místo vrátit.  

 
3. kolo – Odpovědi 
 
1. Kde v kostele najdeme tohoto beránka?
 Na hlavním oltáři uprostřed. 
2. Co znamenají kroužky na stojanu, na němž 
beránek klečí? 

Sedm pečetí, které postupně Beránek 
rozlamuje. Existuje mnoho výkladů, co tento 
příběh znamená a v historii inspiroval řadu 
různých křesťanských hnutí, umělců a světců.  
3. V které knize nového zákona se o těchto 
znameních nejvíce píše?   

V knize Zjevení. 

 
4. kolo – Otázky 
 
1. Kde v kostele najdeme tuto knihu?  
2. Kdo knihu drží?   
3. Co znamená nápis v knize? 

připravil MJ 
_______________________________________ 

 

Zpráva o pravé a dokonalé 
radosti 
 

Jednoho dne blažený František, když dlel 
u Panny Marie Andělské, zavolal bratra Lva 
a řekl mu: "Bratře Lve, piš!" Ten odpověděl: 
«Ano, jsem připraven.» "Napiš," řekl, "co je 
pravá radost." 

"Přijde posel a řekne, že všichni pařížští 
Mistři vstoupili do řádu; napiš, že to není pravá 
radost. A také, že vstoupili do řádu všichni 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
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zaalpští preláti, arcibiskupové a biskupové 
a nejen to, dokonce i francouzský král a anglický 
král; napiš, že to není pravá radost. A když tě 
ještě dostihne zpráva, že moji bratři šli mezi 
nevěřící a všechny je obrátili na víru, anebo že 
já jsem dostal od Boha takovou milost, 
že uzdravuji nemocné a dělám mnoho zázraků; 
nuže, já ti říkám, ani v tom není pravá radost." 

«Ale co je tedy pravá radost?» 
"Hleď, vracím se z Perugie o půlnoci, 

dorazím sem, je deštivá zima a tak drsná, že se 
na lemu hábitu dělají ledové rampouchy, které 
mi neustále vrážejí do nohou, takže mi krvácejí 
jako z ran. A já v tom blátě, zimě a ledu dojdu 
k fortně, dlouho klepu a volám, až přijde bratr 
a ptá se: «Kdo jsi?» Já odpovím: «Bratr 
František.» A on řekne: «Jdi pryč, ty jsi nějaký 
prosťáček a nevzdělanec, jaký sem nikdy nesmí 
přijít; my jsme tu přece nějací a nikoho 
nepotřebujeme.» A já pořád stojím před 
fortnou a říkám: «Pro lásku Boží pusťte mne 
dovnitř jen na tuto 
noc.» A on odpoví: «To 
neudělám. Jdi ke 
křížovníkům a pros 
tam.» 

Nuže: budu-li 
trpělivý a nerozčílím se 
- říkám ti, že v tom je 
pravá radost a v tom je 
pravá ctnost a spása 
duše." 
 
Zpráva o pravé a dokonalé radosti svatého 
Františka se zachovala v rukopisech v různých 
verzích. Zde je uvedena ta nejstarší, která je 
rovněž uvedena v českém vydání 
Františkánských pramenů I. (str. 77). 

 

Pro pobavení 
 

Františkán, dominikán a jezuita byli 
kuřáci. Rádi by si občas zapálili i při modlitbě, 
a tak se jednou vydali do Říma, aby si k tomu 
od papeže vyžádali dovolení. První šel 
za papežem františkán. Vrátil se celý zpocený. 
„Tak co?“ neskrývali svou zvědavost dominikán 
a jezuita. „Zakázal mi to,“ odpověděl celý 
skleslý františkán. „Papež se na mě obořil, jak 
můžu vůbec na něco takového pomyslet. Že prý 

bych modlitbu znesvěcoval neřestí.“ Jako druhý 
šel na audienci dominikán a dopadl podobně. 
Ale když se od papeže vracel jezuita, byl velmi 
spokojený.  

„Copak tobě to dovolil,“ divili se jeho 
společníci. „Ale jistě,“ usmíval se jezuita. „Jak je 
to možné?“ „To je jednoduché,“ odpověděl 
s klidem. „Vy jste se zeptali, jestli je důstojné 
při modlitbě kouřit, takže jste byli právem 
pokáráni. Já jsem se zeptal, jestli se můžu 
při kouření modlit. A papež mě pochválil, že se 
snažím poctivě žít biblickou výzvu: Modlete se 
neustále!“ 
 

František z Assisi byl pověstný tím, 
že stále za vše děkoval Bohu. Možná i kvůli 
tomu některým spolubratřím lezl na nervy. 
Jednou, když procházeli nehostinnou krajinou, 
děkoval sv. František Bohu za nádherný deštivý 
den a v tom mu na hlavu spadl ptačí exkrement. 
Jeden bratr vcelku pobaveně na sv. Františka 
pohlédl a čekal, jestli se rozčílí. Sv. František se 
nadechl, pohlédl k nebi a řekl: „Děkuji ti, Bože, 
děkuji ti, že krávy nemají křídla.“ 

připravil PN 
 

Pozvání z farnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na jedné lodi 
Dny vzájemného poznání 
a porozumění 
 

Ve dnech 12. až 19. května 2013 se 
v Jablonném, Jamném, Orličkách a Čenkovicích 
uskuteční dny vzájemného poznání 
a porozumění pod názvem „Na jedné lodi“, 
které pořádají studenti Teologického konviktu 
v Olomouci. Určena je široké veřejnosti a lidem 
všech věkových kategorií. Je to možnost 
nezávazně nahlédnout do života místních 
farností, setkat se se studenty Teologického 
konviktu, zeptat se jich na cokoliv, co souvisí 

V neděli 7. 4. ve 14:30 se koná  
v kostele sv. Bartoloměje 
Půlhodinová pobožnost  
k Božímu milosrdenství 
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s křesťanskou vírou, případně jen příjemně 
strávit volné odpoledne a účastnit se některé 
z doprovodných kulturně-společenských 
a sportovních aktivit. Akce proběhne 
pod záštitou Římsko-katolické farnosti 
v Jablonném a její program bude brzy 
upřesněn.  

 
Co je Teologický konvikt? 
Výraz „teologický“ pochází z řeckých slov 
„Theos“ – Bůh a „logos“ - slovo. Výraz konvikt 
zase z latinského „convivere“, což znamená 
život v společenství. Vznikl v roce 1990 
v Litoměřicích, v roce 2002 se přestěhoval do 
Olomouce a v současné době se zde 21 mladých 
mužů připravuje v jednoletém kurzu na studium 
v kněžských seminářích v Praze a v Olomouci. 
Kromě studia jazyků zde probíhá základní 
biblicko-duchovní formace. 
 
 

 
 

2008 – Istanbul  2011 – Edirne  2012 - Turecko po třetí - Alanya 
 

 
 

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. dubna. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou 
rovněž vítány.                 
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Zveme zájemce, kteří chtějí zhlédnout 
zajímavé obrázky z dovolené 
v Turecku u Středozemního 

mořev oblasti Alanye, aby přišli 
v neděli 28.dubna 2013 v 18 hodin  

na faru v Jablonném nad Orlicí. 
Vy, kteří jste tam byli, přijďte si oživit 
vzpomínky, vy kteří se tam chystáte 
letos, uvidíte, že se vám tam bude 

líbit. A další zájemce o dovolenou to 
může inspirovat. 

 
Zvou vás Marie a František Matějkovi. 
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