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V České republice žije 583 osob se jménem Bartoloměj, 8 Bartů, 39 Natanaelů a jedna
Natanaela, 11 Nathanaelů a jedna Nathanaela, 48 Nathanů, 33 Natanů a 3 Nátanové. Sedm
mužů nese příjmení Bartoloměj a 13 žen příjmení Bartolomějová. Přes dvacet tisíc mužů
a žen má příjmení odvozené od jména Bartoloměj. Patří sem příjmení Bárt, Bárta, Bártů,
Bártek, Bartek, Barteček, Bartík, Bártík, Bartička, Barták, Bartáček, Bartas, Bartásek, Bartuš,
Bartoš, Bartušek, Bartušák, Bartejsek, Bartoška, Bartoušek, Bartoň, Bartůněk a další.
Většina těchto lidí pravděpodobně neví, že aramejské jméno Natanael znamená „Bůh
dal“ a že svatý Bartoloměj byl jedním z učedníků Krista, nebo to pro ně není důležité.
Ve svém jménu však nesou svědectví, které je přibližuje k Bohu. I my neseme toto svědectví.
Svatý Bartoloměj je patronem naší farnosti a zvláště v době církevního svátku bychom si ho
měli připomenout.
Vážení a milí farníci. Děkujeme za Vaše
příspěvky a připomínky z kostelní krabičky. Přejeme
vám příjemné čtení trochu vylepšeného farního
časopisu a požehnané dny.
Ivo Roškanin

Bartoloměj – jeho život a smrt
O apoštolském působení svatého Bartoloměje
nemáme přesné zprávy. Podle informace, kterou ve 4. století
zaznamenal historik Eusebius, byly nalezeny doklady
o Bartolomějově přítomnosti až v Indii (pravděpodobně
dnešní Etiopie a Arábie). Tam údajně zanechal aramejský
opis Matoušova evangelia. Podle tradice Bartoloměj šířil víru
na Arabském poloostrově a v nynějším Turecku, kde se
setkal s apoštolem Filipem. Putoval dále na východ až do
Velké Arménie (dnes Ázerbajdžán a Dagestán), která se stala
místem jeho mučednické smrti.
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Podle legendy uzdravil dceru
arménského krále Polimea, která byla
posedlostí tak zuřivá, že musela být
spoutána řetězy. Bartoloměj se nad dívkou
pomodlil a zbavil ji zlého ducha. Zázrak
způsobil, že král, celý jeho dvůr i obyvatelé
dvanácti měst uvěřili v Ježíše Krista.
Bartoloměj však proti sobě popudil
pohanské kněze. Ti na něj poštvali králova
bratra Astyagese, zarytého pohana, který
ho zajal, uvěznil a mučil. Údajně se tak
stalo ve městě Deerbent na břehu
Kaspického
moře.
Bartoloměj
byl
odsouzen k tzv. perskému trestu smrti. To
znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže
a posléze ukřižován hlavou dolů.

má 68 stran a skládá se z 10 kázání. Chtěla
bych se s vámi podělit o kousek úryvku
ze 7. kázání, které je o lítosti.
„Kde mám hledat opravdovou
lítost? Koho mám o ni prosit? Vím, Pane,
kde je její pramen! Ona pochází z nebe. Ty
sám ji uděluješ. Ach, Bože, uděl mi
takovou lítost, která rozněcuje a sžírá
srdce,
která
se
rozpaluje
tvou
spravedlností a mění nešťastnou věčnost
ve štěstí bez konce. Neodnímej nám, Pane,
takovou lítost, která vytrhává z pekelných
nástrah a podvrací všechna ďáblova osidla.
Krásná ctnosti, ty okamžitě navracíš
ztracené přátelství Boží, jsi tak nezbytná
a přece tak vzácná! Bez tebe není
odpuštění ani nebe. Bez tebe jsou
k ničemu
dobré
skutky,
pokání,
milosrdenství a almužny!

Ivo Roškanin

Na čem se zakládá lítost!? Čím je
ona? Je to bolest duše a vědomý odpor ke
spáchaným hříchům; ošklivost, se kterou
souvisí pevné předsevzetí více se k těmto
hříchům nevracet. Je nezbytně nutná
k získání odpuštění.“

Příspěvky čtenářů
Do uzávěrky prvního čísla jsme
obdrželi dva příspěvky od našich čtenářek.
Článek od paní Marty Faitové, kterou
zaujala brožura Jak kázal Vianney, a také
Modlitbu (nejen) pro seniory od paní
V. Vaníčkové.

Marta Faitová, redakčně kráceno

Oběma čtenářkám děkujeme!
Brožuru s názvem Jak kázal
Vianney o svaté zpovědi vydává FATYM
Vranov nad Dyjí – viz níže.

Jak kázal Vianney o svaté zpovědi
Dostala se mně do rukou brožura
od sv. faráře z Arsu, převážně o svaté
zpovědi. Takováto kázání už dnes
neslyšíme. Jsou to myšlenky, které tento
světec předkládal v tehdejší době svým
posluchačům. Jan Maria Vianney se snažil
ve svých posluchačích vyburcovat bázeň
Boží a varoval před hříchem. Tato brožura

Lze si ji objednat na telefonním
čísle 515 296 384 nebo e-mailem:
vranov@fatym.com. Též je ke stažení na
stránkách
www.fatym.com.
Případní
zájemci
také
mohou
kontaktovat
Zdislavu Stehlíkovou.
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Kdo je to FATYM?

Modlitba (nejen) pro seniory

V příspěvku od paní Marty Faitové
jste se mohli seznámit s textem, který ji
oslovil. Jedná se o úryvek z knížečky,
kterou vydal FATYM.

Pane Bože, my tě prosíme,
dej nám zdraví, duši klid,
abychom mohli v každé době,

FATYM (zkratka FArní TÝM) je
společenství katolických kněží, jáhnů
a jejich dalších spolupracovníků působící
v brněnské diecézi v okrese Znojmo.

sami sobě posloužit.

Do srdce nám pro každého

Kromě duchovní správy se FATYM
věnuje dalším činnostem: zajišťuje lidové
misie, Internetovou televizi TV-MIS.cz
a TV-MIS.com,
Tiskový
apoštolát
A.M.I.M.S, iniciativu Čistá láska a pro
oblast Znojemska pořádá exercicie, tábory,
chaloupky. Hlavní zásadou FATYMu je
věnovat se především tomu, co je důležité,
ale druzí se tomu nevěnují.
Heslo FATYMu je: Omnia ad Bonum
adhibere - Všechno použít pro Dobro všechno pro Boha.

upřímnost a lásku dej,
v práci kterou můžem konat,
Pane Bože pomáhej.

V Tebe věříme, v Tebe doufáme,
proto Bože při nás stůj,
tělo naše i duši naši,
Pane Bože opatruj.

připravil Josef Fišer
V. Vaníčková – modlitbu získala od paní
V. Urválkové
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tam natáhne folie, položí se drenážní
trubky a výkop se vyplní kamennou drtí.

Rozhovor s…
…panem Jindřichem Stehlíkem

Nesmím také zapomenout, že se
bude zároveň dělat kanalizace pro
dešťovou vodu ze střešních okapů.
Jak hluboko se musí kopat?
Až na úroveň založení kostela, což
je 1,2 - 2 metry podle místa. Kostel sám je
postaven na skále.
Budete používat techniku nebo kopat
ručně?

Rekonstrukce kostela

Většinu udělá malý bagr, ale část se
bude muset vykopat ručně. Zejména
v zadním vchodu do kostela, kde výkop
bude veden přímo přes předsíňku poté, co
se rozebere dlažba.

I v letošním roce bude pokračovat
rekonstrukce našeho krásného kostela,
a to druhou etapou izolace jeho vnější zdi.
Cena rekonstrukce je 500 000,- Kč, z čehož
se farnost podílí 10% (50 000 Kč,-) a 90%
(450 000,- Kč) je financováno z fondu
regenerace,
do
kterého
přispívá
Pardubický kraj a město Jablonné nad
Orlicí.

Dřív tedy stavitelé budovy neizolovali?
Ne, všechny tyto starší stavby jsou
proto vlhké a dnes se většina z nich začíná
izolovat. Nemá totiž smysl spravovat
omítky uvnitř kostela, dokud se neudělá
vnější izolace.

Položili jsme několik otázek panu
Jindřichu Stehlíkovi, jehož firma bude
práce provádět.

Všiml jsem si částečně otlučené vnější
fasády, kdy se bude opravovat?

Co vlastně se bude letos na kostele dělat?

Ta se musí nechat vyschnout
alespoň rok, a poté se nahodí sanační
omítkou.

Jedná se o odvodnění a vysušení
základů, aby vlhkost nepronikala zdmi dále
do kostela. Kostel trpí nadměrnou vlhkostí
a ta dále poškozuje jeho vnitřní prostor. Je
to nutné udělat dříve, než se začne
opravovat vnitřek kostela. První část byla
provedena již vloni zvenku okolo oltáře,
kde bylo asi nejvlhčeji.

Dělá se při těchto pracích archeologický
průzkum?
Ano,
archeologové
budou
samozřejmě přítomni při výkopu. To je
dnes při opravách památek běžná věc.
Pokud se něco najde, může to zastavit
stavbu i na delší dobu.

Fakticky se musí vykopat výkop
okolo kostela až na základy, které bude
potřeba spravit pomocí betonu. Dále se
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Bylo třeba mimo jiné přechodně
odstranit pomníky v blízkosti zdi...

Hnízdečko
Hnízdečko je společenství maminek
s dětmi. Název již napovídá, že
v Hnízdečku bývá plno pípání, poletování
i štěbetání a prozpěvování. Společně
se snažíme poznávat našeho nebeského
Otce, který stvořil ptáčátka a miluje
děťátka. Občas k nám přiletí i nějaký
tatínek či babička.

No tam nevíme přesně, na co
narazíme, ale pokud objevíme lidské kosti,
musí se uchovat, a pak budou následně
pohřbeny. To máme napsáno i ve smlouvě
o dílo.
Jaký to je pocit pracovat na kostele?
Před 5 lety jsme opravovali kostel
ve Výprachticích a byla to krásná práce.
Doteď na to chlapi vzpomínají.

Scházíme se na faře vždy ve čtvrtek
dopoledne od 9:30 do 11:30 hodin.
První
setkání
se
uskuteční
pravděpodobně v měsíci září a stejně jako
minulý rok se bude program střídat tímto
způsobem: jeden týden bude program pro
děti (povídání, vyrábění apod.) a další
týden
nabízíme
maminkám
čas
pro modlitbu a sdílení. Děti si mohou
volně hrát. Aktuální informace jsou vždy
na webových stránkách naší farnosti
www.svaty.bartolomej.cz.

Jak dlouho to bude trvat?
Počítám, že s tím strávíme asi
jeden a půl měsíce.
Budete pracovat v neděli?
Ne,
v neděli
nepracujeme.
V poslední době neděláme ani v sobotu.
Chtěl byste ještě něco dodat?
Určitě má smysl takto památky
postupně zachraňovat, neboť by nás to
mimo jiné v budoucnu stálo mnohem více
prostředků.

Modlitby matek v Hnízdečku
Zveme všechny maminky z farnosti
do Hnízdečka k modlitbě za své děti.
Nezáleží na tom, kolik let je nám, nebo
našim dětem. Scházíme se, abychom
prosily nejen za své děti. Naše modlitební
setkání se připojuje k tzv. modlitbám
matek (MM). Modlitby matek byly
založeny v Anglii v roce 1995. Nyní mají
kontakty ve více než 85 zemích. Další
informace
najdete
na
www.motherprayers.com

Martin Jareš

Farnost se představuje
V této rubrice se budeme snažit
představit jednotlivé aktivity a společenství
v naší farnosti. Začneme od našich
nejmenších – předškolních dětí.

Každá maminka má svou knížečku
s modlitbami hnutí MM, která strukturuje
i náplň celého setkání. Vedle psaných
modliteb za ochranu, za odpuštění, za

Následuje také reportáž z farního
tábora v Těchoníně.
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jednotu atd. je zde prostor i pro žalmy a
čtení Písma, pro přímluvy a děkování.

Nejen pro ministranty
Co možná nevíme …

„Díky tobě, milý Pane, za dar
mateřství. Je to důstojné a požehnané
povolání. Pane, často zapomínáme, jak
velice nám věříš, když svěřuješ své
drahocenné děti do naší péče. Prosíme tě,
pomoz nám, abychom vždy uměly docenit
poslání matky.“

… o liturgii
Kostel – chrám – dům Boží – dům
našeho Otce – místo, kam chodíme
rozmlouvat s Bohem, vítat nové členy
společenství církve při křtu, sledovat
slavné udělování svátosti manželství, či
vyprovázet naše přátele a drahé ze života
na Zemi na cestu k věčnému životu.
Nejčastěji však nás do této posvěcené
stavby přivádí možnost slavit mši svatou.
Chceme, aby prostor uvnitř kostela přitom
byl krásný, uklizený a vyzdobený, a to
nejenom obrazy, sochami a vyřezávanými
ozdobami, ale i našimi modlitbami,
poctivostí, dobrotou a přívětivostí.
Nejkrásnější výzdobou kostela je projev
každého, kdo do chrámu vstupuje. Jeho
chůze, když kráčí s obětními dary,
s pozdravem pokoje nebo když přistupuje
ke svatému přijímání. To, jak stojí nebo
sedí při pozorném naslouchání Božího
slova. Jak je soustředěn ve chvílích
modlitby. Jeho zpěv. A především to, že si
uvědomuje,
že
tvoří
společenství
s ostatními a je tedy pozorný vůči
každému, kdo je mu nablízku.

Tak zní jedna z modliteb setkání.
Jana Najmanová

Farní tábor Těchonín 2011
27.7 až 6.8 proběhl farní tábor v
Těchoníně, který již potřetí zdatně vedl
Lukáš Grus. Tábor má vždy své téma, a to
letošní bylo „Cézar a Galové“. Myslím si, že
letos se opravdu vydařilo počasí a nebylo
teplo ani zima. Tábor byl umístěn jako
vždy na louce u Těchonína. Nechybělo ani
tee-pee, hangár a hluboce vykopané
latrýny. Letos se tábora zúčastnilo 14
tvrdých a už ostřílených táborníků, z toho
3 dívky. Hráli jsme různé hry, šli jsme na
výlet a nechyběl ani z předchozího čísla
Natanaela slibovaný ,,Boj o kůl“.

Kostel je místo shromažďování
Božího lidu k tomu nejvyššímu, co máme –
ke Kristově oběti, ke chválám Božím, ke
slyšení slova Božího, k příjímání svátostí –
stručně řečeno k bohoslužbám. Toto
všechno se jmenuje liturgie, z řeckého
leiturgia, což znamená veřejná služba.

Protože zážitků a her bylo opravdu
hodně, tak je zde nemůžu vyprávět
všechny. Doufám ale, že si dokážete
představit, jak se tábor vydařil a už se stejně jako všichni ostatní - těším na ten
příští.

Mons. Jiří Reinsberg
připravil Josef Fišer

Václav Kaplan
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Pohled z prázdnin
Děkujeme za pohled z prázdnin, který nám poslali: Alžběta Horáková, Káťa Najmanová,
Toník Drlík, rodina Jarešova a Najmanova.
Všechny pohledy si můžete prohlédnout na nástěnce u bočního vchodu kostela.

Pozvání z naší farnosti
Žehnání školních brašen
Milí školáci a studenti,
ve čtvrtek 1. září bude od 17:00 hod. v kostele mše svatá
pro děti spojená s žehnáním aktovek.
Přijďte svěřit Pánu nový školní rok a přineste si s sebou do kostela školní brašny!

Farní pouť na Horu Matky Boží
Dne 3. září 2011 pořádá naše farnost již tradiční pouť na Horu Matky Boží v Králíkách,
která je součástí Mariánských prvních sobot. Pozvání přijal Mons. Josef Kajnek.
Vydat se můžete pěšky, vlakem či autem. Pro pěší je začátek v 5:00 hodin ráno, kdy
vyrazíme z jablonského náměstí směr Králíky. Vlakový spoj pak jede v 7:21 hodin.
Naše pouť má tento program:
9:00 – Modlitba růžence
9:30 – Mariánská promluva
10:00 – Adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke svátosti smíření
11:00 – Mše svatá
13:00 – Křížová cesta v ambitech
13:45 – Litanie k Panně Marii a požehnání Milostným obrazem
Bezprostředně po mši svaté následuje společný oběd v klášterní jídelně, na který jste
všichni srdečně zváni.
Více k vlakovým spojům: odjezd z Jablonného nad Orlicí 7:21, Lichkov 7:37 / 7:43,
Králíky 8:06. Odjezd z Králík 14:49, Lichkov 15:03 / 15:09, Jablonné nad Orlicí 15:24. Ať už se
rozhodnete pro jakoukoliv dopravu, těšíme se, že se společně setkáme!
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Pozvání z okolí
D-Centrum
Milí farníci,
srdečně Vás zveme k oslavám ve farnosti Dolní Dobrouč. Podařilo se nám dokončit
stavbu Multifunkčního centra aktivního života neboli D–centra. Pokud se s námi chcete
podělit o radost, a také byste rádi toto místo poznali, přijeďte se podívat. Dozvíte se, jak
můžete Vy sami D–centrum využít – od návštěvy některé z akcí až po soukromý pronájem
prostor. Jednou z prvních akcí, která se v D–centru uskuteční, bude podzimní setkání
mládeže ústeckého a žambereckého vikariátu, jež proběhne 12. listopadu.
Program neděle 4. 9. 2011
10:00 mše svatá – slouží Otec biskup Josef Kajnek
11:15 slavnostní zahájení provozu, žehnání
dále vás mezi 12:00 a 17:00 čeká:
občerstvení (grilovaná kýta, guláš, ryba, točené pivo či kofola)
prezentace aktivit v centru, workshopy
Více na www.dcentrum.farnostdobrouc.cz.

Děkujeme manželům Netušilovým, paní Hanusové a Roškaninové, kteří nám před poutí
krásně a ochotně uklidili náš kostel.
Marie Vacková a Václav Vacek

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. září.
Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.

redakce

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64
Jablonné nad Orlicí. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Webová stránka farnosti
www.svaty.bartolomej.cz.
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