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Ročník II.     Květen 2013       Číslo 19 
Cena: 10 Kč 
 

 

Nevěsta Ducha Svatého 

 

Je po zimě. No konečně! Řeknete si asi. Však jsme se letos na jaro opravdu dlouho načekali. 

Přijde nám jaksi samozřejmé, že k jaru patří uklízení, vymetání špíny ze dvorků a uschlé trávy 

ze zahrádek. Hrabeme se v hlíně a s nadšením vítáme pestrost květů. Spolu s jarem v plném proudu 

vstupujeme do nejpůvabnějšího měsíce v roce. Měsíc rozkvétání, rašení a růstu, měsíc, kteří naši 

předkové s radostí a vděčností věnovali Marii, matce Spasitelově. Nemůžeme jí pohledět do očí 

a poděkovat jí za sílu její víry, s níž souhlasila s Hospodinovým plánem. Nemůžeme jí osobně stisknout 

ruku a dát jí najevo vděčnost z radosti, že přivedla mezi nás Ježíše Krista. Nemůžeme jí obdarovávat 

hmotnými dárky, nemůžeme jí natrhat něco z té nepřeberné jarní květinové záplavy. Můžeme ale ustat 

v práci, spojit své ruce a rozmlouvat s Marií v modlitbě, děkovat za podporu v našich starostech, 

žasnout nad jejím přičiněním, s nímž nás chrání před zlem, prosit o dary a schopnosti, abychom toužili 

hledat Boží vůli a ji v našem životě naplňovat…  

Každý určitě dobře ví, za co Marii děkovat, o co ji prosit, jak ji zvát do svého života, jak se od ní 

může učit… 

Maria nás vede ke Kristu, Matka Božího Syna mu sděluje naše těžkosti, poslušná dcera Izraele 

je v této ctnosti poslušnosti vzorem každému křesťanu, nevěsta Ducha Svatého otevírá nám nepatrným 

brány pokladnice jeho darů - moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. 

Ježíš, Maria a Josef. Boží Syn, jeho matka a Stín nebeského otce (jak příhodně vyjádřil ve své 

stejnojmenné knize Jan Dobraczyńsky). Svatá rodina je pro nás jedinečný vzor k chápání, prožívání 

a naplňování plodného manželství. Duchovní vztah nazaretské dívky a prostého tesaře vybízí i nás 

k živé a plodné lásce mezi lidmi. 

Maria prožila lidský život se všemi jeho radostmi, krásou a zázraky. Poznala také tíhu práce, 

obavy a úzkost, bolest a utrpení. Proto nám – lidem – tak dobře rozumí.  

Neváhejme ji tedy pozvat do příbytku našeho srdce, ke stolu naší rodiny, k dospívání našich 

dětí, do shromáždění naší farní rodiny. Maria, Královno máje, Matko rodin, Pomocnice křesťanů – 

přimlouvej se za nás u svého Syna!          

            J. F. 
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Rok víry 

 Maria a víra 
Pro svou víru přijala Maria andělovo 

slovo a uvěřila zprávě, že se ve své 
poslušnosti a oddanosti má stát Matkou Boží 
(srov. Lk 1, 38). Při návštěvě Alžběty 
předložila Nejvyššímu svůj chvalozpěv 
za úžasná díla, která učinil těm, kdo v něj 
důvěřují (srov. Lk 1, 46–55). S radostí 
a rozechvěním porodila svého jediného Syna 
a uchovala přitom své panenství neporušené 
(srov. Lk 2, 6–7). S důvěrou ve svého manžela 
Josefa utekla s Ježíšem do Egypta, aby ho zde 
uchránila před Herodovým pronásledováním 
(srov. Mt 2, 13–15). Se stejnou vírou 
následovala Pána při jeho hlásání a zůstala 
s ním i po celou cestu na Golgotu (srov. Jan 
19, 25–27). Pro svou víru Maria okusila plody 
Ježíšova zmrtvýchvstání a uchovávala všechny 
vzpomínky ve svém srdci (srov. Lk 2, 19.51). 
Poté je předala Dvanácti, když byli společně 
s ní shromážděni ve večeřadle a očekávali 
Ducha Svatého (srov. Sk 1, 14; 2, 1–4). 

z apoštolského listu Benedikta XVI. 
Porta fidei – Brána k víře 

 
Plnomocné odpustky v rámci Roku 

víry dostanou všichni věřící, kteří zbožně 
přijmou papežské požehnání od diecézního 
biskupa. Královéhradecký biskup Jan Vokál 
toto požehnání udělí o slavnosti Seslání 
Ducha Svatého, v neděli 19. května 2013 
v královéhradecké katedrále Svatého Ducha. 

připravila ZS 
 

 

Nebe se otevřelo nad Fatimou 
 

Úryvky z rozhovoru s P. ThDr. 
Krzysztofem Czapla – ředitelem fatimského 
sekretariátu u poutního místa Panny Marie 
fatimské v Zakopanem v Polsku. 
 

Bylo by asi těžké najít křesťana, který 
by neslyšel o Fatimě. Přesto se vás zeptám: 

co tak důležitého pro dnešní svět se 
odehrálo ve Fatimě? 

Je to nesmírně zajímavé, že po téměř 
sto letech od zjevení ve Fatimě na jednu 
stranu celý svět o Fatimě slyšel a zajímá se 
o poselství Panny Marie, a na druhou stranu 
je Fatima v určitém smyslu stále neznámá. 
Všimněme si, že Panna Maria zve děti, aby 
přicházely každého 13. dne měsíce, a potom 
jim řekne, kdo je a co chce. Na začátku jim 
zjevuje vizi pekla a teprve potom předává 
dětem vlastní obsah zjevení. Tento postup 
není náhoda. Sestra Lucie z perspektivy let 
vysvětluje, že Matka Boží věděla, že přijde 
doba, kdy pravda víry o pekle bude 
zapomenutá nebo podceňovaná. Všimněme 
si, že pokud se vyškrtne pravda víry týkající se 
pekla, je potom také potřeba vyškrtnout 
hřích, zavrhnutí, vtělení, spasitelné dílo Ježíše 
Krista atd.  

Pokud Matka Boží chce zjevit cestu 
proměny světa, ukazuje nám, kde je jádro 
problému a kde je pramen zla, jako je válka, 
hlad, utrpení, pronásledování spravedlivých. 
Fatima nám ukazuje, že jedna věc je projev 
zla, a něco jiného je samotné zlo. Je třeba 
zvolit preventivní prostředky. Svět uzavřený 
v pozemské perspektivě bojuje s projevy zla, 
jako by trhal ze stromu listí, které znovu 
a znovu roste. Matka Boží nám říká, co máme 
dělat, abychom ovládli zlo u kořenů, jako 
bychom podřízli kořeny onoho stromu. Potom 
listí spadne samo a už nebude znovu růst. 

Fatima je především poselství. 
Můžete krátce připomenout, co po nás 
Panna Maria chce a co je „srdcem“ 
fatimského poselství? 

Všeobecně je fatimská úcta spojena 
s 13. dnem v měsíci, zvlášť od května do října. 
Navíc si jsme vědomi výzvy Panny Marie 
k modlitbě růžence, k obrácení a k pokání. 
Panna Maria prosí o každodenní růženec. 

Tak jak to zaznělo v otázce, „srdcem 
fatimského poselství“ je právě Srdce. Je to dar 
pobožnosti k Neposkvrněnému srdci Panny 
Marie. Fatimská Paní přichází ke svým dětem, 
zjevuje cestu záchrany před zlem a způsob 
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proměny světa: „Bůh touží ustanovit na světě 
pobožnost k mému Neposkvrněnému srdci.“ 
Všimněme si, že to Bůh chce tu pobožnost, 
Maria je jenom prostřednice, která jako 
starostlivá Matka přichází k dětem a snaží se 
jim pomoct. Úcta k Neposkvrněnému Srdci 
byla známa už dříve, ale Fatima velmi 
konkrétně určila její způsob. Pobožnost má, 
v souladu se slovy Panny Marie, formu 
zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci a formu 
zadostiučinění za hříchy o prvních sobotách 
v měsíci. Skrze zasvěcení a svěření se Srdci 
Matky nejplněji vyjadřujeme také svou 
ochotu obrátit se ke Kristu, ke kterému nás 
Maria povede. Prosba Panny Marie obsahuje 
také výzvu k zadostiučinění o prvních 
sobotách v měsíci. O co se v tom jedná, 
to Matka Boží velice podrobně vysvětluje 
v roce 1925 sestře Lucii. 

Po pět měsíců po sobě, o prvních 
sobotách v měsíci, máme přistoupit 
ke zpovědi a k svatému přijímání, pomodlit se 
jednu část růžence (pět desátků) a patnáct 
minut rozjímat o přítomnosti Panny Marie 
u Ježíše, kterou připomínají růžencová 
tajemství. Rozjímat, to je třeba zdůraznit, a ne 
modlit se růženec, který je další podmínkou 
této pobožnosti. A vše bychom měli dělat 
s úmyslem zadostiučinění Srdci Matky Boží. 
 
Není to velice konkrétní forma pokání? 
 

převzato z časopisu Apoštol Božího 
milosrdenství 1/2013 

připravila JN 
 

 
Když se řekne květen – je to 

měsíc zasvěcený mnoha církevním svátkům 
a slavnostem. Připomínáme si třeba svatého 
Filipa a Jakuba. Také přicházejí tři ledoví muži 
– Pankrác, Servác a Bonifác, lidově se jim říká 
zmrzlíci. A také se říká, že Žofie jim zatopí. 

Pankrác žil 
i zemřel 
ve 3. století. Byl 
ještě dítě, když mu 
zemřel otec a o jeho 
výchovu se staral 
jeden z jeho strýců 
– Diviš. Když bylo 
chlapci 14 let, 
vypravil se s ním 
do Říma a oba se 
zde nechali pokřtít. 
Diviš krátce poté 
zemřel a Pankrác 
byl na Diokleciánův rozkaz zatčen a následně 
sťat. Jeho tělo pohřbila křesťanka Octavie. 
Nad jeho hrobem na Via Aurelia postavil 
papež Symmachus kolem roku 500 kostel. 
Pankrác se stal v Římě populárním světcem a 
ještě dnes se u jeho hrobu shromažďují mladí 
lidé. Jeho dojímavý osud je zachycen 
v románu Fabiola od Mikuláše Wisemana. 

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. Protože černobílý tisk není 
někdy úplně vhodný, bude na stolečku 
u hlavního vchodu aktuální fotografie ve dvou 
barevných kopiích. Můžete si ji při hledání 
zapůjčit a poté zase vrátit na stoleček. 
 
 
 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
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4. kolo – Odpovědi 
 
1. Kde v kostele najdeme tuto knihu?
 Pod kazatelnou. 
2. Kdo knihu drží?   

Jáchym a Anna – rodiče Panny 
Marie  

3. Co znamená nápis v knize?  
Celá jsi krásná a není na tobě 
poskvrny. 

 

5. kolo – Otázky 
 
1. Co znamená tato mozaika? 
2. Kde v kostele ji najdeme?   
3. Jaké postavě patří? 

 
 

Pozvání z farnosti 
 

NOC KOSTELŮ 24. 5. 2013 
 

 

„Potom už nebude den ani noc, 

ale v čase večera bude světlo.“ 
(Zach 14, 7) 

 
 

 
 
 
 
 
 

připravil MJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 

 18:00 MODLITBA RŮŽENCE 

 18:30 MŠE SVATÁ 

 19:30 MÁJOVÁ POBOŽNOST 

 20:00 A 21:00 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

KOSTELA 

 „PEČENÍ HOSTIÍ“, RUČNÍ 

VÝROBA SVÍCÍ 

 MALÁ VÝSTAVA TRADIČNÍCH 

I MODERNÍCH LITURGICKÝCH 

ROUCH 

 POZNÁVACÍ KVÍZ 

LITURGICKÝCH PŘEDMĚTŮ 

 ZAKONČENÍ VE 22:00 HOD. 
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Farní pouť do Neratova 
25. května 2013 

 

Odjezd autobusem: 

Jamné nad Orlicí (od školy) 8:45 

Jablonné nad Orlicí (z náměstí) 9:00 

 

Program poutě: 

9:30  Bartošovice – kostel – modlitba 

růžence, návštěva chráněných dílen 

„Na Kopečku“ 

11:00  Vrchní Orlice – prohlídka kostela 

11:30  Neratov – prohlídka kostela (kde bude 

probíhat svatební obřad), návštěva 

zahradnictví,… 

13:00  Neratov – oběd (cena 80kč, dětská 

porce 60kč, káva 15kč, koláč 20kč) 

14:30  Černá Voda – prohlídka kapličky 

15:00  Neratov – mše svatá 

 

Přihlásit na pouť se můžete zapsáním 
na papír v kostele, kde prosím také 
uveďte, zda máte zájem o oběd a 
další občerstvení. 
 

DNY VZÁJEMNÉHO 

POZNÁNÍ A POROZUMĚNÍ 

„NA JEDNÉ LODI“ 
 

Jak jsme vás již informovali, ve dnech 
12. až 19. května se v naší farnosti uskuteční 
Dny vzájemného poznání a porozumění 
„Na jedné lodi“, které organizují studenti 
Teologického konviktu v Olomouci. Těšit se 
můžete nejen na bohatý duchovní, ale 
i kulturní a sportovní program. Jeho součástí 
budou odborné přednášky o bylinářství 
a japonském umění skládání papíru Origami, 
filmové projekce, diskuze, ale také koncerty 
duchovní hudby, komentovaná liturgie, různé 
sportovní zápolení a lanové aktivity pro děti 
i dospělé a mnoho jiných neméně zajímavých 
akcí. To vše bude probíhat v prostorách 
kostelů, far a sportovišť v Jablonném, 
Jamném, Orličkách a Čenkovicích. 

Program vyvrcholí slavnostní 
pontifikální mší svatou v kostele 
sv. Bartoloměje v Jablonném v neděli 
19. května 2013 v 10:00 hod., kterou bude 
celebrovat světící biskup královéhradecký 
Mons. Josef Kajnek.  

Bližší informace naleznete 
na stránkách 
http://konvikt.signaly.cz/najednelodi, 
plakátcích a letáčcích, které budou 
v jednotlivých obcích distribuovány. 

Jelikož je tato akce určena široké 
veřejnosti, studenti Teologického konviktu si 
dovolují obrátit se na vás s prosbou 
o propagaci této akce ve vašem okolí: 
v rodinách, mezi přáteli a známými a těší se 
na vaši účast. 

e 
NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné 
nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí. Redakce: Josef Fišer, Martin Jareš, Renata 
Jasanská, Jana Kaplanová, Jana Najmanová, Pavel 
Pokorný, Ivo Roškanin, Zdislava Stehlíková. Pouze pro 
vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. 
Elektronickou podobu najdete 
na www.svaty.bartolomej.cz. 

http://www.konvikt.signaly.cz/najednelodi
http://www.svaty.bartolomej.cz/
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