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Ročník III.     Listopad 2013            Číslo 23 

Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 

 

2. listopadu si pravidelně připomínáme všechny věrné zemřelé. Koho všeho mezi ně 

můžeme počítat? Kdo už patří mezi zemřelé a kdo ještě nikoliv, lze určit celkem snadno 

a snad i spolehlivě. Potíž je stanovit, kteří zemřelí jsou těmi „věrnými“ a kteří nikoliv. 

Skutečně spravedlivě nedokážeme často posoudit ani skutky živých (kteří se mohou hájit 

a ledacos objasnit). Posuzovat „věrnost“ zemřelých by od nás bylo přinejmenším troufalé. 

Jurisdikce jejich životů náleží jen a pouze Bohu Vševědoucímu. Náš a Jeho pohled, náš a Jeho 

soud mohou být natolik rozdílné, jako třeba v případě Barbary z knížečky Lia Cerrita Z BOŽÍ 

KANCELÁŘE, v případě zájmu knihu rád zápůjčím: 

 

Barbara 

 Barbara přilétla do Boží kanceláře jako střela a přistála přímo u stolu. V jejím případě 

se nejednalo o metaforu, „vystřelila“ ji totiž síla výbuchu. 

 Byla to totiž teroristka, přesvědčená o svém díle. Právě ukládala nálož pod sedadlo 

jedné významné osoby, když nešťastná náhoda způsobila výbuch.  

 V okamžiku, kdy se vzpamatovala, uviděla Pánaboha, který se na ni dívá, 

ale nepoznala ho, protože jí ho nikdy nikdo tak věrně nepopsal.  

 „Kde to jsem?“ zeptala se, jakoby se probudila z hlubokého snu. „A kdo jsi ty?“  

 „Jsem Pán, tvůj Bůh,“ odpověděl Pánbůh mírně. 

 Barbara se posadila. 

 „Opravdu?“ vydechla udiveně. „Můj Bože, jak jsi mladý! Vždycky jsem si myslela, že jsi 

hněvivý a zpupný stařík. Kolikrát jsem chtěla dát tu bombu tobě! Tedy, tobě, jak jsem si tě 

tehdy představovala, ne jak tě vidím teď. Škoda, že jsem tě neznala dřív. Teď už je asi 

pozdě.“ 

 Barbara vstala a upravila si oděv potrhaný výbuchem. „To je škoda,“ opakovala si 

cestou ke dveřím. 

 „Proč to říkáš, ´to je škoda´?“ 

 „Protože musím odejít teď, když jsem tě poznala. Tady zůstat nemůžu – po tom všem, 

co jsem dělala dole. Když jsi tu ty, musí tu být i ráj a já…něco si přece jen pamatuju. Je to tak 

správné, já tu zůstat nemůžu. Chápu to, chápu. Už radši půjdu.“  

Rozplakala se. „Ale já jsem nevěděla, že…“ 

Pánbůh ji mlčky pozoroval. 

„Dobře, tak já už jdu.“ 

Zamířila ke dveřím, ale potom se otočila. 

„Ale jak mám odejít, když jsem tě poznala? Jak mám na tebe zapomenout?“ 
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Znovu se chystala odejít, 

ale Pánbůh ji pohybem ruky zastavil. 

„Barbaro, co jsi na zemi milovala 

nejvíc?“ 

Dívka se otočila a vrátila se o pár 

kroků zpět.  

„Spravedlnost, Pane. Ani tu mi 

nikdo nedokázal pořádně vysvětlit. Jak 

vidíš, Pane, všechno jsem dělala špatně, 

ale spravedlnost jsem milovala! Snad 

po svém, ale doopravdy.“ 

„Pán se usmál: „Takže mě hledáš už 

dlouho: možná po svém, ale doopravdy.“ 

Barbara na něj udiveně pohlédla, 

ale pak se vrátila a rozesmála se. A smála 

se a smála. „Kdo by to byl řekl, že Bůh je 

takový sympaťák?!“ A smála se a plakala.  

A Pánbůh se na ni díval. Jak ten 

se na ni díval! 

„Četla jsi noviny?“ ptá se 

na balkoně paní Cíla paní Marie odvedle. 

„Poslouchej: Nálož vybuchla v rukou mladé 

teroristky a na místě ji zabila.“ 

„To ji Pánbůh potrestal! Správně. 

Všichni takoví patří do pekla. Každému, 

co mu patří!“ 

 Z Boží kanceláře, Lia Cerrito, vyd. 

Karmelitánské nakl. 2007 

 PP 

 

Když se řekne měsíc 
listopad, každému se vybaví dušičkový čas, 

kdy vzpomínáme na naše zemřelé. 

11. listopadu slaví svátek svatý Martin, 

o kterém se říká, že „přijíždí na bílém 

koni“, ovšem když se mu zachce. Právě 

o tomto patronovi bych se chtěla zde 

zmínit. 

 Svatý Martin je patronem vojáků, 

jezdců a zbrojířů. Jeho atributy jsou jezdec 

na koni s půleným pláštěm, žebrák u koně 

a husa. Narodil se kolem roku 316 

v Savaarii a zemřel v r. 397 v Candes. 

 Rodiče sv. Martina byli pohané, 

otec sloužil jako tribun císařského vojska. 

Když mu bylo 12 let, požádal proti vůli 

svých rodičů, aby byl přijat mezi 

katechumeny, za šest let poté byl pokřtěn. 

V 15 letech vstoupil do vojska a stal se 

důstojníkem v císařově gardě. Už tehdy 

oceňovali jeho druhové Martinovu 

skromnost a lásku k bližnímu. Jednou se 

rozdělil se žebrákem o svůj vojenský plášť 

a v noci se mu pak zjevil Kristus oděný 

polovinou jeho pláště.  

 Později žil poustevnickým životem. 

Do jeho poustevny za ním přicházeli žáci, 

a tak byl položen základ kláštera. Později 

založil ještě jeden klášter, který byl líhní 

misionářů.  

 Martinův hrob se po jeho smrti stal 

ihned poutním místem. Jak byl ve Francii 

milován, je vidět i z toho, že jeho jméno 

nese 485 městysů nebo vesnic a 3667 

farních kostelů. 

RJ 

 

Zažili jsme 
 

Hnízdečko pro školáky 
 

Milí dospělí a děti,  

v Hnízdečku si hrajeme různé hry, 

vyrábíme a učíme se pomáhat navzájem, 

modlíme se všechny modlitby, které znáte 

i neznáte. Hnízdečko je každý lichý čtvrtek 

od 16:30. Další Hnízdečko pro školáky je 

7. listopadu a budeme vyrábět. 

Maruška K. a Kačka D. 
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Jak jsme pekli na faře chleba 
 

V sobotu jsme se sešli na faře 

v 10:00 hodin a pekli chleby. Přišlo 23 dětí 

a dělali jsme tvary: srdíčka, hady, rohlíky, 

obličeje, šneky, ryby i růženec. Dohromady 

71 chlebů! Otec Pavel je pak upekl a my 

prodávali.  

Johanka a Barunka 

 

Řekli svatí  

 a to platí… 
 

V této rubrice budeme nabízet 

citáty či krátké epizody ze života svatých. 

Tento trefný název nese brožurka, 

kterou vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S. 

Čerpat budeme nejenom z této knížečky, 

ale i z jiných zdrojů. Kéž se necháme našimi 

svatými inspirovat a povzbudit! 

Svatá Terezie nám zanechala 

písemnou zprávu, že se jednou, když se 

začala modlit růženec, ocitla v extázi 

a viděla očistec jako velkou ohradu, 

ve které duše trpěly v očistcovém ohni. 

Když začala, již při prvním Zdrávas Maria 

ihned spatřila, jak na duše padá chladná 

voda, aby je osvěžila. Stejně tak 

při druhém a při třetím. Pochopila z toho, 

že růženec přináší duším velkou úlevu, 

a nechtěla ho vůbec přerušit. 

Také svatý Anibal Maria di Francia 

tvrdí: „Když se za některou duši v očistci 

modlíme růženec, duše cítí, jakoby 

plameny ochladly, a zakoušejí rajskou 

úlevu.“ 

JN 

 

 

 

 

Rozhovor s … 
 

Janem Vokálem, biskupem 

Královéhradecké diecéze 

při příležitosti visitace naší 

farnosti. 
 

Rádi bychom se zeptali, co vlastně 

znamená visitace pro Vás jako biskupa 

a co pro farnost? 

Tak generální visitace, to je visitace 

ordináře, což je většinou diecézní biskup, 

který je povinen podle církevního práva 

navštívit svoje farnosti minimálně jednou 

za pět let. Pro mne to je 260 farností, 

které musím do pěti let od nástupu 

do úřadu zvisitovat. 

Smysl takovéto visitace je vlastně 

druhem kontroly, jestli všechno funguje 

v církevním slova smyslu, jak má. 

To znamená, farář aby se staral o duše, 

vyučoval náboženství, běžela pastorace, 

aby vedl matriky a administrativu, 

která mu náleží. Měl by mít rady: 

ekonomickou a pastorační. Dále musí 

dobře hospodařit s majetkem farnosti 

a nedělat dluhy. 

Visitátor také vidí další aspekty, 

například jakým způsobem je slavena 
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liturgie, jestli je kostel zabezpečen 

proti zlodějům a tak dále a tak dále… 

 Já osobně na to ale takto 

nenahlížím. Spíše je to pro mne možnost 

takové pastorace, seznámení se s diecézí. 

Mám vždy možnost setkat se a pohovořit 

s farářem o problémech, kterým čelí 

ve farnosti a o radostech, které mu farnost 

přináší. Očekávám, že se podělí o věci, 

v kterých bych mu mohl být nápomocen. 

Jsem také zvědav na stav kostelů. 

Samozřejmě se také těším 

na setkání s lidmi ve farnosti. Jsou různé 

způsoby, ať je to setkání na faře nebo 

diskuse po mši v kostele. Jsem také 

vždycky rád, když je do visitace začleněna 

alespoň jedna bohoslužba.  

Nyní je to dva roky, co jste 

v úřadě. Předtím jste žil dlouhou dobu 

v cizině. Jak toto období hodnotíte a co 

Vás nejvíce těší? 

Líbí se mi tady, všichni mne dobře 

přijali. Není nic, na co bych si mohl 

objektivně stěžovat. Nejvíc se mi asi líbí 

spolupráce kněží. Vidím, že naprostá 

většina našich kněží je dobrými pastýři. 

Od počátku kladu důraz na dobrý vztah 

s kněžími, protože, co by dělal biskup 

bez kněží. Bohužel se cítím velmi omezen 

časem. Jako statutár velké diecéze musím 

trávit hodně času v úřadě. 

Je vaše práce nyní hodně odlišná 

od dřívější? 

Myslím, že je, tak z devadesáti pěti 

procent. Sice jsem se stále pohyboval mezi 

kardinály a biskupy, ale neměl jsem 

konkrétní představu, co vlastní práce 

diecézního biskupa obnáší. Já, když jsem 

uslyšel povolání stát se knězem a uvěřil 

na něj, tak jsem si to představoval hlavně 

jako pastorační činnost. Ale to se u mne 

moc nenaplnilo, protože jsem krátce 

po vysvěcení už seděl v úřadě. A ta úřední 

práce mi naplňovala skoro všechen můj 

pracovní čas. Proto, když jsem byl 

jmenován diecézním biskupem, tak jsem 

doufal, že na pastoraci bude více času. 

Zatím se to na sto procent nedaří, 

papírování spíše ještě přibylo, zejména 

nyní kvůli restitucím. 

Rádi bychom se zeptali na Váš 
názor na poselství „Varování“, které je 
teď hodně i v naší církvi diskutované. 
Co je podle Vás důvodem, že je to 
pro některé lidi tak oslovující?  

Lidé se často upínají k těmto 

poselstvím, která někde zahlédnou 

na internetu a ani třeba nevědí, za jakých 

okolností vznikla. Nebezpečí vidím v tom, 

že je odtrhává od reality a toho, co by 

třeba měli opravdu dělat. Více bych se ale 

k tomu teď nevyjadřoval. 

Nakonec by nás zajímalo, jak 
relaxujete? Od otce Pavla jsme se 
dozvěděli, že jste se potápěl… 

Tak to bylo hodně dávno… 

Ale vážně, relaxoval bych velmi rád, třeba 

tady u Vás na horách, ale většinou na to 

nenacházím čas. Vzácně si najdu čas 

na procházku do přírody. 

Děkujeme za rozhovor. 

MJ 

 

V naší farní knihovně  
 

Plná slávy 
Bruce Marshall 

 

Lidé nemají pravdu, když odsuzují 

liturgickou a formální modlitbu, řekl 

biskup, protože je to prostá zdvořilost vůči 

Bohu, aby si člověk rozmyslel, co mu chce 

říci, nežli to začne říkat. Páter Smith na to 

odpověděl, že podle jeho mínění odsuzují 
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někteří kritikové liturgickou modlitbu 

jenom proto, že její opakování snadno 

svádí k bezmyšlenkovitosti a výsledek bývá 

někdy takový, že hříšníci odříkávají ústy 

Zdrávasy, a v duchu se zatím zabývají 

novými nepravostmi. 

„Přesto však se mi nezdá, že mají ti 

kritikové pravdu,“ řekl biskup, překřikuje 

drnčení a rachocení tramvaje. „Zdá se mi, 

že ani nejzatvrzelejší hříšník nemůže 

vyslovovat čirou poezii církevních 

modliteb, aniž by jejich lahodný zvuk 

působil ušlechtile na jeho duši. Mimoto 

jsou Otčenáš a Zdrávas nejsladšími 

pozdravy od země k nebi a jenom velmi 

ješitný člověk my se mohl domnívat, že je 

schopen složit modlitby krásnější. A kdykoli 

se podívám na nevlídnost a ošklivost 

našich průmyslových měst, děkuji v hloubi 

srdce Bohu všemohoucímu, že dal církvi 

tolik krásných úkonů a obřadů. Neboť lidé 

si nežádají chleba a cirkusů, nýbrž poezie 

a modlitby.“ 

„Poezie je věta, kterou mladý muž 

šeptá ve svém srdci, všecko ostatní je 

jenom literatura. Vzpomínám, že jsem to 

jednou četl v nějakém časopise,“ řekl páter 

Smith. 

„To je pravda v jistém smyslu,“ řekl 

biskup, „ale ten smysl je dost krátký. Když 

mladí lidé šeptají poezii ve svých srdcích, 

hledají tím Boha, třebaže to ani nevědí. 

Poezie je 

odrazem 

náboženství, 

nikoli 

náboženství 

odrazem 

poezie.“ 

Páter 

Smith si všiml, 

že lidé začínají 

okounět po biskupovi a po něm, ostřelujíce 

je tvrdými jiskřivými pohledy, jako když 

zmáčknete palcem patentní uzávěr u láhve 

na sodu. Věděl však, že na ně vyvalují oči 

jenom proto, že jsou tak zvyklí slyšet od lidí 

věci, na kterých nezáleží, že se cítí nemile 

dotčeni, když slyší někoho říkat věci, 

na kterých záleží. Kdyby mluvili s biskupem 

o cenách juty nebo o podílech 

v ocelárnách, nebyli by nikomu nápadní; 

ale že mluví o věcech, které jedině dávají 

životu smysl, vzbuzují jejich slova nenávist 

a opovržení. 

 

Příběh zachycující život a působení 

prostého skotského kněze v době 

od začátku dvacátého století až po druhou 

světovou válku. Autor vkládá do příhod 

duchovního, který se všemi svými silami 

snaží podporovat růst víry v duších svých 

svěřenců v převážně protestantské Anglii. 

Pater Smith je knězem skrz naskrz 

prostoupeným Božím duchem a autor jej 

zobrazuje i s občas humorným lidským 

nadhledem. Některé myšlenky, 

které hlavní hrdina pronáší jak 

k jednotlivcům či ke shromáždění věřících, 

tak i ke svým spolubratrům v kněžské 

službě, jsou ve své hloubce až nadčasové. 

Tato kniha plná vroucí víry v Boží milost 

nám na praktických situacích ukazuje 

směr, kterým je dobré se dát při našem 

životním směřování do nebeského 

království. Je knihou stále aktuální a stojí 

za to číst a promýšlet ji vícekrát. 

Bruce Marshall: Plná slávy - 

z anglického originálu: „All glorious within“ 

přeložil Jan Čep. Vydal Zvon, české 

katolické nakladatelství a vydavatelství 

v roce 1993, 165 stran. V jablonské farní 

knihovně - Modré oddělení, číslo 107. 

JF 
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Pozvání z farnosti 
 

Chrámový sbor 
 

Smíšený pěvecký sbor při našem 

kostele v Jablonném má nyní 10 členů. 

Z toho jsou pouze dva mužské hlasy, a to 

jeden pro bas, druhý pro tenor. 

Je to samozřejmě málo, ale když přijdou 

oba na zkoušku, je vlastně účast 

stoprocentní. Zbývající hlasy jsou ženské, 

přičemž tři zpěvačky dojíždějí z Jamného 

a jedna ze Sobkovic . 

Sbor zkouší každý týden 

a připravuje program pro nejhlavnější 

období liturgického roku, vánoce, 

velikonoce, pouť a podobně. Ne vždycky 

může každý přijít na zkoušku, ne vždycky 

se členové omluví předem, takže někdy to 

je na zkoušce jako pěvecké kvarteto nebo 

dokonce trio. To ale ničemu nevadí. Jsem 

zvyklý s tím počítat a dělat v daných 

možnostech, co se dá. Bylo by dobře, 

kdyby členů bylo víc a uvítal bych zájem 

starších i mladších.  

Teď začneme nacvičovat program 

na vánoce, nejkrásnější období roku. 

Zamyslete se přátelé nad tím, jestli 

náhodou nemůžete pomoci i vy sami. Když 

už ne trvale, aspoň nárazově. A vás, 

kteří k tomu vlohy nemáte nebo pomoci 

nemůžete, prosím o modlitbu za pomoc 

a Boží požehnání. Náš sbor, naše farnost, 

naše církev bude taková, jací budeme my 

sami. 

Václav Vacek 

 

 

 

 

 

Modlitby matek 
 

Všechny maminky, které se chtějí 

modlit za své děti, jsou zvány do kostela 

v úterý 12. listopadu od 18:00 hod.  

 

Nedělní setkání  

nejen pro rodiny 
 

Nedělní mše svatá je pro nás 

všechny příležitostí k setkání - s Kristem 

i mezi sebou navzájem. Přemýšleli jsme, 

jak při této příležitosti více zapojit děti, 

a proto se zrodil tento nápad: 

Jednou za měsíc – pravděpodobně 

první neděli v měsíci – by byla nedělní mše 

svatá se zapojením dětí do liturgie. Přesné 

datum bude vždy ohlášeno. 

Děti se mohou zapojit takto: 

 obrázek k evangeliu - pokud se dá 

evangelium znázornit, neváhejte a přijďte 

se s dětmi podívat na obrázek dopředu 

k ambonu 

 čtení přímluv - příležitost 

pro všechny děti, které umí číst a je jen 

potřeba se předem domluvit 

 obětní průvod - všechny děti 

se mohou přidat do obětního průvodu – 

ponesou dřevěná srdíčka. Bylo by hezké jít 

pěkně ve dvojicích. Srdíčko je možné si vzít 

už přede mší svatou z košíčku na stolečku 

u bočního i zadního vchodu. 

 modlitba Otčenáš - při modlitbě 

se spojíme v jeden kruh okolo oltáře, 

pak se v kruhu společně pozdravíme 

pozdravením pokoje a zůstáváme klečet 

před oltářem. Děti pak přistupují jako 

první ke svatému přijímání 

či pro požehnání 

 zpíváme písničky s kytarou 

po svatém přijímání 
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Někdy nám také zima či hlad 

nedovoluje postát delší dobu před 

kostelem a popovídat si. Na faře máme 

krásný sál, díky otci Pavlovi a Martinovi 

i příjemné teplo – to vše je pozvání 

k ohřátí a k setkání. Je určeno pro všechny, 

kteří o to stojí! Pro děti bude vždy 

připravena malá hra. Občerstvení k čaji 

a kávě vezměte s sebou.  

Na další setkání se těšíme na první 

neděli adventní 1. prosince! 

 

Srdíčka pro děti 
 

Od tohoto měsíce 

budou při každé nedělní 

mši svaté připravena 

dřevěná srdíčka, která 

mohou děti přinášet 

v obětním průvodu k oltáři. Srdíčko si 

můžete s dětmi vzít u bočního i zadního 

vchodu přede mší svatou. Několik jich 

bude i na stolku s obětními dary. Prosíme 

rodiče, aby dětem vysvětlili, co mají dělat, 

a aby děti včas poslali do obětního 

průvodu. Předem děkujeme všem, 

kteří ponesou obětní dary a budou mít 

s našimi dětmi trpělivost . Věříme, 

že i toto malé srdíčko může našim dětem 

pomoci lépe prožít mši svatou. 

Mše svatá pro děti bude jednou za měsíc 

vždy ve čtvrtek od 16:30 hod. 

 

 

 

 

 

Svatomartinské rohlíčky 
 

Po loňském vydařeném pečení 

martinských rohlíčků na faře bude 

i tentokrát možnost tvarovat z těsta 

podkovičky a přitom přemýšlet, s kým 

se o tuto dobrotu po vzoru svatého 

Martina rozdělím . 

Pečení martinských rohlíčků 

na faře bude v sobotu 9. listopadu 

od 10:00 hod. 

JN

Foto z pečení misijních chlebů, JK 

V měsíci listopadu jsou všechny děti 

zvány na mši svatou 14. 11. od 16:30 hod. 
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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. listopadu. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy 

jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvků a případně dle zvážení 

text zkrátit                             redakce 

 

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, Petr Najman, 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. 

Modlitba za zemřelé (od Karla Rahnera z knihy Malý nebeklíč) 

Chci před Tebou, Pane, vzpomenout na své mrtvé. Na všechny, kteří patřili ke mně a odešli. 

Připadá mi, jako by se mnou šla životem velká skupina lidí a každým okamžikem se někdo mlčky odloučil, 

odbočil z cesty a ztratil se ve tmě. Skupina je stále menší a tišší a jednoho dne také já mlčky odbočím... 

Ti, kteří odešli, mlčí. Napodobují tvé mlčení. Zůstávají pro mě skrytí, protože vešli do tvého života. Slova 

jejich lásky ke mně splynula s jásotem tvé nekonečné lásky. Zde na světě se my lidé ustaraně a uspěchaně 

ujišťujeme o vzájemné lásce. Ty však chceš, abychom na důkaz víry pomocí skutků lásky opustili sami 

sebe a smysl svého života našli v Tvém životě. V něm žijí ti, kteří nás předešli. Protože žijí, mlčí. My 

naproti tomu hlasitě mluvíme, abychom zapomněli, že jsme smrtelní...  
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