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Buďte politicky aktivní
Mají být křesťané politicky aktivní? Podle papeže Františka rozhodně ano. V jedné ze svých ranních
promluv na konci září zdůraznil, že politika se křesťanů týká. „Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne
netýká, protože vládnou ti druzí“… Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce
vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne
možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba
obecnému dobru,“ vyzval papež František. Podle něj není možné jen „nadávat na vládu a kritizovat, co se
nedaří“, ale sami musíme spolupracovat a mít účast na společném dobru. „Dobrý katolík se míchá
do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe, aby vládnoucí mohl vládnout,“ dodal papež a jako nejjednodušší
cestu k této účasti nabídl modlitbu za dobrou vládu a správná rozhodnutí. Převzato z Katolického týdeníku
č. 39 (ravat, tok.)
Jen si dovolím doplnit – blíží se volby, předčasné volby do poslanecké sněmovny. V duchu slov
Svatého otce se zamysleme nad svým postojem k politice v naší zemi a hlavně se zamysleme nad naší
osobní účastí na ní. Nám bylo mnohé od Boha dáno a zjeveno, my víme, že každého z lidí Bůh neskonale
miluje. Díky této skutečnosti po nás ale také Bůh očekává, že budeme aktivní, že budeme v rámci svých
možností dělat co nejvíce pro to, aby se svět kolem nás přetvářel ve svět lepší, kvalitnější, přívětivější.
Je mnoho způsobů, jak to dělat, jak se podílet na spáse světa. Jeden z nich se nám za pár dní sám nabízí – jít
k volbám a vybrat politickou stranu, které nejvíce věřím – přes veškeré výhrady, které k ní mohu mít. Volme
poctivě, nikdo se nemůže vymlouvat, že není z koho vybírat. Není tomu tak. Mohu si vybrat jen jednoho
kandidáta a zakroužkováním ho preferovat před jinými. Informací je o každém z nich více než dost.
Modleme se sami za sebe, za naše blízké, rodinu, přátele kolegy ze zaměstnání a sousedy, abychom
my i oni neváhali jít k volbám a abychom zvolili ty osobnosti, které budou dobře vládnout.
J.F.
1

Natanael

Říjen 2013
Co je Misijní klubko?

Misie

Když člověk zůstane sám, je mu smutno.
Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří
patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD)
a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou,
Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti
pomáhají dětem.“ Zájemci se mohou do Misijního
klubka přihlašovat v národní kanceláři PMDD.
Protože podporujeme zakládání misijních
skupinek (klubek) v místě bydliště dětí, jsme
s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí,
kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné
dostanou. Ve farnostech, rodinách, družinách,
skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní
klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji
klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své
místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským
počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně
denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.
Bylo by hezké, kdyby v každé škole a farnosti
misijní skupinka dobře pracovala. Do Misijního
klubka se mohou přihlásit všechny děti
do patnácti let, a to nejlépe po skupinách,
za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí. Ten
v přihlášce uvede kontakt na sebe a počet dětí
ve skupině. Chceš patřit do Misijního klubka i Ty?
Je určeno pro děti do 15 let (starší totiž patří
do Misijního klubu).

Blíží se misijní neděle!
Misijní neděle je již tradičně slavena
i v naší farnosti. Tentokrát jen s jedinou výjimkou.
Oficiální datum je 20. října. U nás ve farnosti
máme právě tuto neděli posvícení, a proto
budeme na misie myslet duchovně i finančně
neděli následující.
Misijní neděle v Jablonném bude tedy
27. října. Po mši svaté následuje prodej
originálních, ručně dělaných misijních chlebů
z farní pekárny!
Děti se již mohou těšit na pečení chlebů
pro misie.
V Jablonném se bude péci
v sobotu 26. října od 10:00 hod. na faře.
V Jamném se bude péci o týden dříve
– v sobotu 19. října od 14:00 hod. na faře.
Chleby se budou v Jamném prodávat
po mši svaté v neděli 20. října.
Přispět na misie můžete i duchovně:
Misijní
most
modlitby
znamená
celosvětové spojení v modlitbě s prosbou
za misie. V sobotu 19. října před misijní nedělí
ve 21.00 hod. se můžeme pomodlit růženec nebo
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé
a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém
světě.

Členstvím v Klubku se zavazuješ:


Misijní klubko – nabídka pro děti!



Milé děti, chcete pomáhat misiím
i přes rok? Nechcete myslet jen na sebe? Chcete
se pravidelně scházet s dalšími kamarády? Chcete
se něco zajímavého dozvědět?
Přečtěte si nejdříve, co znamená být
členem Misijního klubka. Možná, že by se i v naší
farnosti mohlo takové klubko vyklubat!
Jestli chceš, přihlas se u Jany Najmanové.
Pak už se společně domluvíme, jak bychom se
scházeli a co bychom spolu dělali.
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Každý den k modlitbě Zdrávas Maria
za misie.
Každý týden k ušetření finanční částky
v hodnotě jednoho bonbónku, který si
odřekneš (Misijní bonbónek).
Dále se budeš snažit misionářovat
například pomocí hlavního programu
pro misijní výchovu dětí MOST. Vyšlo již
více čísel a jsou k dispozici v národní
kanceláři PMD, na katechetických
centrech, u diecézních ředitelů PMD.
Můžeš i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat
se zajímavosti o dětech ze všech
kontinentů,
získávat
různé
misijní
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Máváme vám křidélky, a když občas
zaletíme do kostela, určitě nás poznáte
po nesmělém pípání i po veselém zpívání .
Anežka, Barunka, Dorotka, Filípek,
Julinka, Karolínka, Kristýnka, Kubíček,
Maruška, Natálka, Ondrášek, Vašík

materiály, např. časopis Duha, Misijní
kalendář, pohledy a obrázky z misijního
světa.
Zapoj se do pravidelných misijních akcí.
Spolehlivě pomůžeš chudým kamarádům
na misiích!
připravila JN

Chodíme na náboženství
V letošním školním roce vám děti, které
chodí na náboženství, zanechaly na nástěnce
v kostele své stopy. Ano, počítaly jste správně, je
jich dohromady 41. Můžeme je na té cestě
provázet modlitbou, ať jejich kroky opravdu
směřují za Ježíšem a dojdou jednou do nebe!
1. ročník – vede svou účastí devíti dětí: Dorotka,
Barunka, Simonka, Anetka, Štěpán, Jenda,
Adámek, Martínek a Honzík
2. ročník – Toník, Klaudie, Matěj, Lenička,
Madlenka, Péťa
3. ročník – Míša, Johanka, Barunka, Nikolka, Kuba,
Kevin
4. ročník – Lucka, Klárka, Mája, Šimon, Ondřej,
Dominik
5. ročník – Káťa, Kačka, Miriam, Maruška, Matěj
K., Josífek, Kristián, Matěj T.
6. a 7. ročník – Josef, Karel, Terezka, Štěpán,
Ondřej, Jakub

Hnízdečko na příletu
V měsíci září se mnozí ptáci chystají
k odletu do teplých krajin. I naše malá děťátka ptáčátka se v měsíci září chystala poprvé
po prázdninách k „letu do Hnízdečka“. Nebyl to
však odlet, ale první setkání po prázdninové
pauze. A věřte nebo ne, za tu dobu se ta mláďátka
o mnoho změnila. Některá už přiběhla po svých,
jiná vyměnila kočárek za rozhlednu na zádech své
maminky a to nejmladší už celou dobu nespalo,
ale všechny nás pozorně sledovalo.
Naše milé sluníčko se nás už moc těšilo.
Vyprávělo nám o tom, že pastelky se tu trochu
nudily, a proto se hádaly, která je nejdůležitější
a nejhezčí. Kdyby jim sluníčko neukázalo duhu
a kdyby nepochopily, že každá barvička na světě
je krásná a stejně důležitá, bojím se, že by si
po celý rok děti nemohly namalovat žádný
obrázek. A to by byla velká škoda!
Další povídání bylo podzimní – o stromech
a o ovoci. Z pohledu dětí rostou na stromech
i maliny! Ale v jedné zahradě rostly dva stromky
jabloňky. Jedna jabloňka však byla poslušná
a nechala se klidně přivázat ke kůlu, aby rostla
rovně. Zato ta druhá odehnala i včelku, když ji
chtěla opylovat kvítek. A vy už určitě tušíte to, co
děti dávno vědí – totiž, že jen dobrý strom má
dobré ovoce. Ještěže na farní zahradě jsou samé
poslušné stromky, které nám potom nabídly své
dobré ovoce na švestkové knedlíky. Mňam a díky!

Po babím létě,

i když většinou
chladném a propršeném, tu máme další podzimní
měsíc – říjen. Dny se krátí a noci prodlužují,
příroda se ukládá k zimnímu spánku, ze stromů
opadává listí a je spousta práce na zahrádkách.
Nejčastějšími barvami podzimu jsou oranžová,
žlutá, červenohnědá a zelená, které nám příroda
ukazuje zejména na padajícím listí. Svátek slaví
např. svatý František z Assisi – 4. října, svatá
Terezie od Ježíše – 15. října, svatý Lukáš –
18. října – a právě o něm bych se dnes chtěla
zmínit. Také bych ráda připomněla, že v noci z 26.
na 27. října se posouvá čas, a to o hodinu dozadu.
Svatý Lukáš je patron malířů a lékařů, jeho
atributy jsou malířské náčiní, obraz Panny Marie
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a okřídlený býk. Datum narození není známo,
zemřel v 1. století v Antiochii v Sýrii.
Lukáš je autorem třetího evangelia
a Skutků apoštolů. Narodil se jako pohan a
studoval
lékařství.
Později
konvertoval
a doprovázel svatého Pavla na jeho druhé a třetí
misionářské cestě a byl mu nablízku během jeho
věznění. Ve svém evangeliu zdůrazňuje především
Boží milosrdenství a Kristovu lásku k chudým
a hříšníkům. Jako zdroj svého evangelia použil
různých pramenů, včetně Markova evangelia,
z velké části jde ale o zprávy očitého svědka.
Lukáš jako jediný ze čtyř evangelistů vypráví
podrobněji o Panně Marii a Ježíšově dětství. Byl
umučen v oblasti Achaie a jeho ostatky spočívají
v Padově.
Správně odpověď na otázku z minulého
čísla je: Jedná o pravou přední a levou zadní.
Gratulujeme všem, kteří tipovali správně!
připravila RJ

problém, protože novináři o něm šířili pomluvy.
Jednou to s těmi stížnostmi ukončil sám biskup:
„Páter Pio sem, páter Pio tam. Už mi na něj
nenoste žádné stížnosti. Pouze návrhy, jak mu
pomoct!“
Ke konci života už jezdil na vozíčku. Páter
Pio zemřel v klášteře.
Vyprávění napsaly sestřičky Bětka a Majda a
dodávají závěrem:
Film se mi moc líbil. Alžběta Hejná
Film se mi moc líbil až na to, že v jednom úseku se
válčilo. Magdalena Hejná

Apalucha
nebo Tajná výprava bez maminek
Letos jsme vyrazili už potřetí na Apaluchu,
čtyři tatínkové a jedenáct dětí. Jeli jsme vlakem
a při jednom přestupu tatínci zjistili, že na to
máme jen 5 minut. Tak Ivoš zavolal: „Do běhu!“
a my všichni jsme se dali do běhu a běželi jsme
po schodech dolů a nahoru, a to už nás průvodčí
viděl a my jsme v klidu nastoupili do vlaku.
A celou Apaluchu jsme hráli hru, že kdo nasbírá
nejvíc bodů za každé zvíře, ten byl vítěz.
Naobědvali jsme se v bývalém klášteře, a pak
jsme si vyzvedli klíče od fary a tam jsme objevili
netopýry a dva pokoje s třípatrákama. V noci se
Kuba asi o půlnoci vzbudil, protože ho lechtal
suchý zip a on si myslel, že to je netopýr,
a vykřikoval: „Netopýr!“ a vzbudil Mata a
Martina. Martin šel nejdříve k Matovi, a pak zjistil,
že to jde od Kuby a Kuba tam mezitím uplácal myš
a ukazoval tu myš a Martin myslel, že to je
netopýr. A tak si pro Kubu a Mata přišel tatínek.
Ráno byla moc dobrá snídaně. Po snídani
jsme se začali balit na celodenní výlet. Měli jsme
jít na hrad, ale ty mladší bolely nohy a tak jsme
tam nedošli. Cestou tam nás tatínci museli
přenášet přes pár bažin, ale za chvíli je to přestalo
bavit, a tak jsme se museli vrátit lepší cestou.
Cestou zpátky jsme hráli hru Pád důvěry. Padali
jsme pozadu z kopce a tatínkové nás chytali.
Večer, když jsme se vrátili, tak nám tátové
řekli: „Běžte si pro baterky, bude spolčo a hry.“
Na spolču jsme zpívali a jedli, a pak nám tatínci
řekli: „Kuky se ztratil – pomóóóc!“. A pak nám
řekli, že za sebou nechal provázek a že na konci je

Zažili jsme
Páter Pio
Ve čtvrtek 27. 9. 2013 bylo Hnízdečko
pro školáky. Konalo se v Jablonném nad Orlicí
na faře. Promítal se film Páter Pio. Začínalo to,
že malý „Frančesko“ pásl ovce v horách u přítele
(dospělého). Chtěl se stát jako malý farářem,
ale když tam měl nastoupit, tak ho potkal ďábel,
ale Frančesko se od kláštera neoddálil. Na kněze
byl svěcen o rok dříve kvůli jeho chatrnému
zdraví. Když byl mnichem, tak musel jet domů,
protože se topil v horečkách a hodně omdléval
na chodbách. Doma se vyléčil a jel zase
do kláštera. Tam už žil do svého stáří.
Jednou se modlil k Ježíši a On se s ním
podělil o rány, objevila se mu stigmata. Na příkaz
nadřízených nesměl sloužit mši svatou s lidmi
a musel nosit rukavice. Po čase mu biskup dovolil
sloužit zase mši před lidmi. Místní rada ho chtěla
přestěhovat. Ale lid protestoval. Pořád chodili
ke dveřím kláštera a pořád křičeli: „Pusťte otce
Pia! Pusťte Pia!“ Nakonec tam mohl zůstat, lidé
byli šťastný.
Především páter Pio rozuměl chlapcům.
Stala se spousta zázraků. Za peníze, které mu
posílali lidé, postavil nemocnici. Měl občas
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Kuky. A všude bylo zhasnuto a šli jsme s baterkou.
Pak se zase jedlo a zpívalo. Potom následovala
venkovní hra a noční. Dělali jsme dvojice.
Pokaždé, když Ivo zacinkal, tak jsme vyrazili
po dvou. Na cestě jsme získali medaile. Pak jsme
šli na faru a odjeli.
Klárka Jarešová, Marjánka Roškaninová

V Orličkách jsme malovali kostelíček
Popud k tomu dala p. Pomikálková,
která se stará o úklid a výzdobu. Pan farář Pavel
se nám postaral o firmu a pomohl nám
s volontérem Martinem s přesunem lavic
a sundáním obrazů Křížové cesty.

Dík všem pomocníkům a hlavně p. faráři
Pavlovi a p. Pomikálkové.
M. Černohousová

Týden v Taizé
Jedna z mých prázdninových cest vedla
do slunného francouzského Burgundska, do malé,
krásné vesnice obklopené vinicemi a nesoucí
jméno Taizé. Komunita Taizé uchvacuje tisíce
nejen mladých lidí z celého světa svou
spiritualitou - ta pramení hlavně z jednoduchosti
a z pravidelné modlitby skrze stále opakované
zpěvy. Je to místo ztišení, modlitby a zároveň
živého a radostného setkávání. Návštěva této
malé vesničky je nepochybně velkým zážitkem.
„Komunitu Taizé dnes tvoří víc než sto
bratří pocházejících z asi třiceti různých národů,
katolíků i různých protestantských vyznání.
Už svou vlastní existencí je komunita Taizé
„podobenstvím společenství“, které chce,
aby jeho život byl znamením smíření mezi
rozdělenými křesťany a odloučenými národy.
Přijímat druhé to byla vždycky podstatná část
života v Taizé. Týden co týden během celého roku
mladí lidé přicházejí ze všech zemí Evropy
i z ostatních
světadílů,
aby
se
podíleli
na setkáních, která se zaměřují na „vnitřní život
a lidskou solidaritu“. Každý je pozván, aby se
zapojil do rytmu života komunity na jeden týden –
od neděle do neděle – třikrát denně se účastnil
společné modlitby s bratry, připojil se k lidem
z ostatních zemí při společných setkáních, jídlech,
malých diskusních skupinkách i praktických
úkolech. Setkání jsou určena pro mladé,

S úklidem, nátěrem zadní části obrazů
a oltáře proti červotočům i dalšími pracemi si
poradili manželé Netušilovi. Dále pomáhali
V. Skalický, V. Vaníček, P. Pomikálek, J. Skalický
ml., D. Skalická, p. Právcová, Šulcová, Trampotová
a Černohousová. U většiny prací měla opět hlavní
slovo p. Pomikálková včetně opatření teplé vody
na úklid.
Ve středu 25. 9. jsme zase zasunuli lavice
i ostatní zařízení na místo a umyli potřebné
prostory a vysáli velké koberce. Odpoledne
p. Pomikálková opatřila oltáře, kazatelnu,
křtitelnici a skříň se sochou Královny míru
potřebnými plátny. V pátek jsme vše douklízeli
a vyzdobili květinami. Vše bylo v pořádku
a připraveno na mši svatou na sv. Václava 28. 9.
Malování stálo 42 302 Kč a s pracovníky
firmy Pavel Dvonč z České Rybné jsme byli velmi
spokojeni, navíc nám pomohli sundat a zase
pověsit obrazy a odstrčit lavice, což je dřina.
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pro dospělé nad třicet let i pro rodiče s dětmi.“
Je výstižným způsobem napsáno na webových
stránkách komunity (www.taize.fr/cs).

…v komunitě je i jeden bratr pocházející z Česka.
Ten ale v současnosti působí v Africe.
...těm, kdo z různých důvodů nemohou přijímat
Eucharistii, je nabídnuto, aby přijali požehnaný
chléb jako výraz společenství.
...část úkolů spojených s přijímáním poutníků
na sebe vzaly sestry sv. Ondřeje, polské sestry
voršilky a sestry vincentky.
Návštěvu
komunity
můžu
jedině
doporučit! Ale se zpěvy a modlitbami z Taizé
se můžeme setkat i v České republice. Mladí lidé
ve věku 17–35 let jsou letos například zváni
do Prahy na Dny důvěry, které se uskuteční 15. 17.
listopadu
2013.
Více
informací
na www.dnyduvery.cz/praha.
Hana Strnadová

Možná by vás překvapilo, že…

Modlitby otců

…i když nás v Taizé bylo druhý týden v červenci
z České republiky pouze asi 10 (z celkového počtu
přibližně 3500) zazněla při modlitbách třikrát
i čeština.
…i přes obrovský počet lidí, není problém v Taizé
najít tiché, klidné místo (kostely, zahrada
s jezírky,...). Dokonce se nabízí i možnost strávit
v tichu celý týden nebo několik dní.
...kdo se chce poveselit s lidmi z různých koutů
světa, taky nebude v Taizé zklamán.
...se během týdne, kromě toho, že navštěvujete
biblické úvody, můžete účastnit zajímavých
workshopů a přednášek.
…je tolik zájemců o pomoc s provozem (výdej
jídla, úklid, hlídání dětí, udržování nočního klidu,
vítání nově příchozích, …někteří nedají dopustit
na mytí záchodů - prý je to největší legrace :-D),
že na vás někdy nezbude místo, i když se chcete
do práce zapojit (dalších aktivit během týdne
i možností pomoct je ale více).
… se říká, že jeden z bratrů je příbuzný Robbieho
Williamse (aneb Taizé drby :-D).
…jazyková
vybavenost
některých
bratrů
je opravdu obdivuhodná. Mluvila jsem s dvěma
bratry, kteří ačkoliv Češi nejsou, češtinu ovládají.
…v Taizé se setkáte s „Taizé English“ (jde o snahu
mluvit anglicky jednoduše, aby rozuměli všichni,
někdy jsou součástí i menší herecké výkony :-D).
....komunita každoročně pořádá Evropské setkání
mladých a bratři uvažují o tom, že po letošním
Štrasburku, by mohlo být další rok v Praze.

…se konají i v naší farnosti. Sešli jsme se už
dvakrát a další setkání se uskuteční
ve čtvrtek 14. listopadu v 19 hodin.
Četnost setkání k modlitbám otců je
prozatím stanovena jednou do měsíce – každý
první čtvrtek, pokud to nebude okolnostmi
změněno. Případná změna termínů bude včas
oznámena.
Přijďte mezi nás modlit se.
Zde uvádíme jednu z modliteb –
pro osobní potřebu, či k inspiraci:
Osobní růst
Pane Bože, Ty jsi Otec světa,
pomoz nám růst v moudrosti a milosti
pod Tvou ochranou.
Dej, aby láska a trpělivost rostly v naší každodenní
činnosti,
abychom Tě mohli uctívat
prací našich rukou.
Uč nás žít v jednoduchosti
a lásce,
v radosti a pokoře,
ve víře a naději,
abychom byli muži pokoje
a jednoty.
Učiň z nás věrné a odvážné
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učedníky Ježíše,
kteří žijí v Jeho milosti,
abychom se stali velkorysými služebníky.
Pro Tvou větší slávu pomoz nám sjednotit se
s Ježíšem
a stát se požehnáním pro naše rodiny, přátele
a pro společenství,
ve kterém žijeme a pracujeme.
Amen.

Nejsme tady na to, abychom trhali rekordy!“
Každé ráno se s nimi společně pomodlil a prosil
o ochranu Boží. A tu měl. Nikdy nezapomenu
na horkou chvilku, kdy jsme spolu něco dělali
na nejvyšším patře lešení a jemu vyklouzla z ruky
lešenářská žabka. Zabodla se do země několik
centimetrů vedle malého chlapečka, který volal
směrem nahoru: „Pane farář, můžu taky tam
za vámi?“ Polil mne studený pot a povídám: „Teď
měl ale anděl strážný plné ruce práce.“ Ladislav
přikývl: „Už jsem mu poděkoval.“ Měl obrovskou
důvěru v pomoc Boží a Bůh jeho důvěru
nezklamal. Při různých příležitostech tím Ladislav
argumentoval: „Na každé větší stavbě je běžné
určité procento úrazů. S tím se prostě počítá. A my
jsme opravili tolik kostelů a neměli jsme ani jeden
větší úraz! Je to normální?!“ S paní starostkou
obce Višňová byl až do své smrti velký kamarád.
Porozuměli si, nakonec jeho práci podporovala
a zasloužila se i o úpravu bývalého hřbitova, nyní
hezkého parčíku kolem kostela.
Otec
Ladislav
vedl
rozsáhlou
korespondenci se stovkami lidí. Mnozí z nich si
Ladislavova slova pečlivě uložili a opětovně z nich
čerpají. Zde je pár úryvků:

Přijít prožívat Modlitby otců může každý
muž – otec budoucí, stávající i ten, kterého jeho
děti předešly do nebeského království. Přijít
samozřejmě může i jakýkoli otec duchovní. Určitě
neodmítneme i otce, kteří mají svá místa v jiných
církvích a společenstvích nebo ty, kteří zatím
cestu do žádného nenalezli.
k Modlitbám otců opět zve Jožka Fišer

V naší farní knihovně
… Až k prolití krve
Marie Svatošová
Jednou odpoledne, když jsme byli zrovna
všichni na lešení, kterási z blatnických děvčat
volala: „Lidko, hledá ťa tady nejaká baba
v kožuchu!“ Ta „baba“ stála v hloubce pod nimi.
Byla to starostka obce Višňové. Hnala všechny
okamžitě z lešení dolů a před kostelem
je postavila do latě. Vzala to po řadě: „Kolik je ti
roků?“ Oběť pípla: „Čtrnáct.“ „Kde máš helmu!?“
Nic. „Kolik je ti roků?“ „Třináct.“ „Kde máš
helmu!?“ Tak to šlo dál. „Jak tohle může
dopadnout,“ říkala si Lidka. Vtom přijel Ladislav
a už z dálky se usmíval. Paní starostka šla na něj:
„Jak to, že nemají helmy!? A kde je nějaká
bezpečnost práce?!“ Ladislava to vůbec nevyvedlo
z míry: „Prosím vás, jakápak bezpečnost práce?
Vždyť má každý z nich anděla strážného, ne?!“
Vypadalo to, že paní starostku v tu chvíli trefí šlak.
Zalapala po dechu a Lidka byla přesvědčena, že
ve Višňové nadobro skončili. Jak z toho Ladislav
vyvázl, nikdo neví, ale vše utichlo, kostel opravil
a pravidelně v něm sloužil mše svaté.
Kdyby měl Ladislav dodržovat všechny
předpisy, nikdy by nic takového nedokázal. Denně
ale mládež důrazně nabádal: „Jenom opatrně!

… nemyslíš, že Jan XXIII. měl a Jan Pavel II. má
větší starosti než Ty? Přesto zůstali klidnými
služebníky. Hlavně, abychom plnili vůli Boží
a opírali se o sílu Ducha svatého – a ne o svou!
S požehnáním Ladislav
… vezmi si k srdci tu poznámku své šéfové a udělej
si závazek mlčení. Kolika zbytečným komplikacím
by ses vyhnula, kdybys dovedla mlčet. Není nutné
všechno komentovat.
S požehnáním Ladislav
… Ať už je vliv rodičů nebo dědičných vloh
jakýkoliv, Bůh o tom všem ví. Naším úkolem není
zjišťovat procento nějakého zavinění. Snažme se
být takoví, jaké nás chce Bůh mít. On o našich
chybách ví, a právě proto nám posílá takové
zkoušky, abychom se jich mohli zbavit. Tak z toho
nedělej vědu.
S požehnáním Ladislav
Kniha je autorkou sestavena z nesčetných
svědectví mnoha lidí, kteří osobně otce Ladislava
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znali. Tento kněz Boží, předběhl dobu
spiritualitou, kterou hluboce prožíval a důrazně
předával každému, koho potkal. Bez nadsázky lze
o něm prohlásit, že žil jako světec a to ne jako
osobnost mírná a laskavá, ale jako Duchem Božím
prodchnutý
služebník
všech
potřebných.
Ve výpovědích Ladislavových oveček si každý
čtenář určitě najde myšlenku, která může jeho
život nasměrovat k dobrému. Tato kniha
je svědectví o láskyplném dělníku na Boží vinici,

který žil život naplno a přijal od Pána i utrpení
mučeníka. Otec Ladislav Kubíček je osobnost
21. století, která je opravdu hodná následování.
Marie Svatošová: Až k prolití krve, vydalo
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce
2005, 360 s. V jablonské farní knihovně – Modré
oddělení, číslo 227.
připravil JF

předprodej vstupenek na Posezení u cimbálu bude v Informačním centru
Bohoslužby v našich farnostech:
Jablonné nad Orlicí
1. 11. 2013 v 1830 mše svatá
2. 11. 2013 v1830 mše svatá, poté průvod na hřbitov

Jamné nad Orlicí
2. 11. 2013 v 1700 mše svatá, poté průvod na hřbitov

Orličky
1. 11. 2013 v 1600 bohoslužba slova na hřbitově

Čenkovice
2. 11. 2013 v 1600 bohoslužba slova na hřbitově

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 20. října. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.
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