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Adventní věnec je součástí našich katolických tradic. Jeho skutečný původ není 

známý. Existují zmínky o tom, že předkřesťanské germánské národy během tmavých 

prosincových dní pomocí věnce se svíčkami vyjadřovali naději na toužebně očekávané jarní 

dny. Ve Skandinávii byly během zimy zapálené svíce umístěné do kruhu a lidé se modlili 

k bohu slunci, aby otočil Zemi zpátky ke slunci, prodloužil den a vrátil na zem teplo.  

Ve středověku si křesťané přizpůsobili tuto tradici a používali adventní věnce jako 

součást duchovní přípravy na Vánoce. Kristus je „Světlo, které přišlo na svět“ rozptýlit 

temnoty hříchu a vyzařovat pravdu a lásku Boha.  

Jiný důkaz naznačuje, že adventní věnec se objevil až v 19. století. V čase adventu se 

děti v hamburské škole Rauhes Haus, založené protestantským pastorem Johanem 

Hinrichem Wichernem, pořád ptaly, jestlipak už jsou Vánoce. V roce 1939 J. H. Wichern 

postavil velký dřevěný kruh a položil na něj 19 malých a 4 velké svíce. Malé svíce zapálil 

každý den v čase adventu. V neděli rozsvítil velkou bílou svíci. Tento zvyk se ujal 

v protestantské církvi v Německu. Později se kalendář vyvinul do podoby, jakou známe dnes. 

Symbolika věnce je krásná. Je vytvořený z různých jehličnanů, které znamenají trvalý 

život. Vavřín – znamená vítězství nad pronásledováním a utrpením, cedr – sílu a uzdravení, 

borovice, tis – nesmrtelnost.  

Okrouhlý tvar nemá počátek ani konec – symbolizuje věčnost Boha, nesmrtelnost 

duše a věčný život nacházející se v Kristu. 

Šišky, oříšky, semínka, které věnec zdobí, jsou symbolem života a vzkříšení. Všechno 

dohromady vyjadřuje nesmrtelnost duše a nový věčný život. Čtyři svíce znamenají čtyři týdny 

adventu a světlo je symbol Krista, Světla světa. 

ZM 
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Příspěvky čtenářů 
 

Národní pouť do Svaté země 
Hlavním důvodem pobytu tisícovky 

Čechů byly společné mše svaté Národní 
pouti. Pouť na Hoře Blahoslavenství zahájil 
arcibiskup pražský J. E. kardinál Dominik 
Duka OP. První mši sv. celebroval 
arcibiskup olomoucký J. E. Mons. Jan 
Graubner, kázal biskup ostravsko – 
opavský J. E. Mons. František Václav 
Lobkowicz. Hora Blahoslavenství (vrch je 
vysoký 150 m) leží na severním okraji 
Galilejského jezera; současný kostelík byl 
vystavěn v r. 1938, má symbolický 
osmiboký tvar, ve vitrážových oknech jsou 
napsána všechna blahoslavenství. Kolem 
kostela je parčík, na prostranství před ním 
byla mše svatá.  

 Druhé setkání českých poutníků 
bylo na Poli Pastýřů u Betléma. Toto místo 
připomíná spíše rozlehlou zahradu, 
na jejím okraji je kaple v podobě 
pastýřského stanu. Přítomné přivítal náš 
královehradecký biskup, J. E. Mons. Jan 
Vokál a zástupci arabských křesťanů. Mši 
svatou sloužil arcibiskup pražský, J. E. 
Dominik Duka OP, kázal plzeňský biskup 
J. E. František Radkovský, závěrečné slovo 
měl českobudějovický biskup, J. E. Jiří 
Paďour. Opravdu zajímavé bylo zpívat 
vánoční koledy v tom teplém a slunečném 
počasí.  

Naposled se poutníci sešli v neděli 
10. listopadu v areálu kostela sv. Anny 
v Jeruzalémě. Chrám stojí v místech 
rybníku Betsheda, uprostřed malé 
zahrady. V 5. století tu byl vystavěn první 
křesťanský chrám zasvěcený památce 
Jáchyma a Anny, kteří zde podle tradice 
žili, a měla se tu narodit Panna Maria. 
Závěrečnou mši svatou Národní pouti 
České republiky Roku víry měl arcibiskup 
pražský , J. E. kardinál Dominik Duka OP, 
závěrečné slovo měl arcibiskup 
olomoucký, J. E. Mons. Jan Graubner.  

 Záznamy všech tří mší svatých jsou 
v archivu TV Noe.  

Někteří poutníci se ještě týž den 
vraceli domů. Naše skupina, ve které 
s námi byla 83 letá paní i osmiletá 
holčička, zůstávala a navštívili jsme ještě 
další biblická místa, která jsme nestihli 
v předchozích dnech. V prvních dnech 
pobytu jsme se autobusem z letiště v Tel 
Avivu přesunuli do Egypta. Tam jsme 
vystoupili na horu Sinaj na východ slunce, 
prohlédli si klášter sv. Kateřiny s „hořícím“ 
keřem. V Izraeli jsme byli v Betlémě, 
Nazaretu, Ein Karem, v Haifě na Karmelu, 
pluli jsme lodí po Galilejském jezeru, spali 
v Tiberias, obnovili manželský slib v Káni, 
na břehu jezera jsme si prohlédli Tabghu, 
místo zázračného rozmnožení chlebů 
a ryb, kostel Petrova Primátu Menza 
Christi a Kafarnau.  

Nejvíc času jsme strávili 
v Jeruzalémě. V Chrámu Božího hrobu 
jsme si vystáli frontu, abychom se mohli 
pomodlit u Kristova hrobu a na Golgotě. 
Byli jsme na Sionu, v kostele v Galikantu, 
kde se připomíná Petrovo zapření 
a Kristovo věznění. Poslední den jsme 
procházeli Olivovou horou 
a Getsemanskou zahradou s mnohými 
kostely a kaplemi. Ještě před odjezdem 
na letiště jsme byli v památníku 
holocaustu Yad Vashem.  

Odevšad jsme si odnášeli hluboké 
dojmy, které si musím ještě utřídit. Děkuji 
Bohu a svým blízkým, že jsem tu cestu 
mohla absolvovat a ve zdraví se vrátit. 
Nyní při četbě Písma si lépe konkrétní 
místo představím.  

M. Rousová 
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Vidíme? 
O prázdninách jsem prožila téměř 

týden s Janičkou, slečnou, která je 
od narození slepá. Právě ona mi zase 
trošku víc otevřela oči. Začala jsem 
přemýšlet o tom, co vlastně znamená 
nevidět, jakým neocenitelným darem zrak 
je a jak nádherné je moci obdivovat krásu 
stvoření a radovat se z toho. 
Mimochodem jak úžasné to bude asi 
v nebi, když už na Zemi je tolik krásy? 
Můžeme se těšit na něco, „co oko nevidělo 
a ucho neslyšelo“, takže nás čeká ještě 
mnohem vyšší liga! :-) Ale zpět 
k pozemskému putování. Svým způsobem 
jsou smysly také našimi hřivnami. Mohla 
jsem se jedině zastydět, když jsem byla 
svědkem toho, kolik lásky dokázala Janička 
rozdávat a kolik radosti v sobě měla, 
přestože neviděla. Anebo dítě, které sice 
ještě ani nechodí do školy, ale mohlo by 
nám dávat lekce o důvěře a upřímnosti. 
Existují různá měřítka... 

„Mám prázdné ruce, Pane, 
že skutkem jsem je nenaplnil, mám těžké 
nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil. 
Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj 
jsem odepřel,...“ zpívá se v jedné písničce 
a stojí to za zamyšlení. 

Hana Strnadová ml. 
 

Gender ideologie 
Nedávno jsem vyplňovala dotazník 

kvůli rodičovským přídavkům. Při jedné 
kolonce jsem si vzpomněla na článek, 
který jsem četla, a přijde mi, že je pro 
dnešní dobu hodně aktuální. U dotazu 
Rodinná situace bylo možnosti k zaškrtnutí 
nějak moc!  

 
Váš manžel/Registrovaný partner/Druh 
 
Vaše manželka/ 
Registrovaná partnerka/Družka 
 

Uvědomila jsem si, že se o tom 
nejen mluví, ale také realizuje. 

V poslední době se hodně mluví 
o rodové Gender ideologii – rovnosti muže 
a ženy. Genderismus vznikl z radikálních 
feministických a homosexuálních hnutí. 
Podle Gabriely Kuby – socioložky, která se 
věnuje této oblasti – rodová rovnost 
neexistuje, muži a ženy jsou rozdílní. 

Základní teze rodové ideologie zní: 
pohlaví člověka určuje především kultura. 
Teda není vrozené, ale tvoří se v procesu 
výchovy. Nerodíme se jako muži a ženy, 
ale stáváme se jimi na základě výchovy 
a svého rozhodnutí. Na nás závisí, jak se 
rozhodneme a jak budeme žít naši 
sexualitu. Například nějaký muž se 
na základě svého sebepozorovaní 
rozhodne, že je ženou a všichni ostatní to 
musí akceptovat. 

A právě tyto dvě skutečnosti 
1: zrušení pohlavní identity a 
2: degenerace morálních norem jsou 
programem na zničení manželství 
a rodiny. 

Gender ideologie používá zkratku 
LGBT, případně LGBTI. V dokumentech 
Evropské unie tato zkratka znamená – 
lesba, gay, bisexuál, transsexuál, 
intersexuál (jde o biologickou poruchu).  

Došlo to až tak daleko, že Německá 
etická rada odsouhlasila, aby 
do matričních dokumentů na přihlašování 
dítěte bylo uvedeno kromě možnosti MUŽ, 
ŽENA i třetí možnost JINÉ (pohlaví). A má 
to pokračování – už se nemluví o matce 
a otci, ale o rodiči 1 a rodiči 2. A to 
všechno proto, aby se homosexuální otec 
nebo lesbická matka necítili 
diskriminovaní. 

Jenže podle Božího plánu – osoby 
stejného pohlaví nemohou být rodiči. 
Podle světských zákonů si ale mohou 
adoptovat dítě, využit náhradní matku. 
Ohrožujeme tak jedině ty nejbezbrannější 
– děti a budoucí generace. Děti mají právo 
na matku a otce, na kořeny, mají právo 
někam patřit. 

Rodová ideologie nehledá pravdu, 
ale slouží jen jisté skupině k tomu, 
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aby prosazovala své názory. Její přívrženci 
ji ale chtějí vnutit celé společnosti.  

Navzdory tomu, že je Gender 
idelogie mocná, měly bychom věřit, že 
odpůrce této nesmyslnosti – rozum, 
příroda a Bůh – jsou mnohem silnější. 
Protože my nemůžeme popřít pravdu 
Svatého Písma „Jako muže a ženu je 
stvořil.“ /Gn 1, 27/ 

Zuzana Mrázková 
 

Biřmování 
 

Pokud jste si náhodou všimli, 
že každý druhý pátek okolo půl páté míří 
na faru tolik lidí, že by vám na jejich 
spočítání ani prsty obou rukou nestačily 
(když si přizvete jednoho člověka 
na pomoc, už to půjde ;-)), a chtěli byste 
vědět, co to je za pravidelné hemžení, 
pak vězte, že se připravujeme na přijetí 
svátosti biřmování. Už teď se tedy 
společně s námi můžete těšit na 24. srpna 
2014, kdy vše vyvrcholí a tato svátost 
nám bude při slavnostní mši svaté 
udělena. 

Hana Strnadová ml. 
 

 

Když se řekne prosinec, 

každému z nás se vybaví vánoční svátky. 
Předtím se věnujeme úklidu, vaříme, 
pečeme a zdobíme. Vánoce jsou ale pak 
především svátkem oslavy narození Pána 
Ježíše. Ráda bych se dnes zmínila o svatém 
Štěpánovi, který má svátek 26. prosince. 
 Svatý Štěpán je patron jáhnů, 
kočích a zedníků. Jeho atributy jsou 
kameny a palmová ratolest. 
 Štěpán se narodil v 1. století. Byl 
prvním ze sedmi jáhnů mladé křesťanské 
církve. Podle jeho jména můžeme soudit, 
že patřil mezi helénisty, o nichž se mluví 
ve Skutcích. Byli to křesťané židovského 
původu nebo nově získaní stoupenci.  

Štěpán se věnoval kazatelství, byl 
nadšený apologeta obdařený mnoha 

milostmi, což velmi podráždilo Židy. 
Později byl zatčen a souzen za to, že vede 
neustálé řeči proti Zákonu a že mluví 
o Ježíši Kristu. Všichni, kdo seděli 
ve veleradě, upřeně se na něj podívali 
a viděli, že jeho tvář se podobá tváři 
anděla – praví Písmo. Když se ho velekněz 
zeptal, je-li tomu tak, co říkají svědci, 
pronesl Štěpán obdivuhodnou řeč opírající 
se o Starý zákon a rabínské tradice. 
Nakonec byl ale odsouzen, odvlečen za zdi 
Jeruzaléma a ukamenován. Štěpán před 
smrtí ještě zvolal: „Pane, nepočítej jim 
tento hřích!“ Při popravě byl i Pavel – 
budoucí apoštol národů – který se sice 
kamenování přímo neúčastnil, ale hlídal 
kamenujícím oděvy. 
Svatý Augustin 
mohl tedy právem 
říci: „Kdyby se byl 
Štěpán nemodlil, 
církev by nebyla 
získala Pavla.“  
 Svatý 
Štěpán, o němž se 
mluví jako 
o prvomučedníku, 
zahynul mezi rokem 
36 a 38. 
 Převzato z knihy Svatí církevního 
roku od spisovatele Josefa Heyduka. 

RJ 
 

Zažili jsme 
 

Z farní pekárny 
V sobotu 9. listopadu bylo venku 

chladno a nevlídno. Ale na faře 
v Jablonném bylo teploučko a sladce to 
tam vonělo. Přišlo 16 pekařů a pekařek, 
kteří si chtěli vytvořit a upéci martinské 
rohlíčky. Všichni byli moc šikovní, takže 
kromě rohlíčků vznikaly i martinské 
bochánky, „motánky“, šátečky a koláčky.  
 Chtěli bychom moc poděkovat 
mamince Jarce Applové, která nám 
ochotně připravila těsto ve své domácí 
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pekárně a přivezla hotové na faru. 
Pomáhali jí i její 3 kuchtíci. Děkujeme 
i paní Kytlicové za odbornou asistenci 
při válení a krájení těsta a za výborná 
povidla. Dětem pomáhala i maminka Erika 
a díky tatínkovi Martinovi, který se stal 
vrchním pekařem, jsme měli všechno 
do zlatova vypečené!  
 Než se všech 400 kousků upeklo, 
stačili jsme si zahrát nějaké hry a Karel se 
Šimonem (?) ochotně umývali nádobí. Pak 
už zbývalo jen jediné – spravedlivě se 
rozdělit, tak jak to udělal i svatý Martin. 
Každý si domů odnášel plný pytlík sladkých 
dobrot a věřím, že si je nikdo z dětí 
nesnědl sám a rozdělil se ještě dál. Svatý 
Martin z nich měl určitě radost! 
 Odpoledne jsme pak s dětmi 
a maminkami Monikou a Janou K. donesli 
pár rohlíčků i důchodcům 
do pečovatelského domu. Děti přidaly 
obrázek a básničku a k pečivu pytlík čaje. 
Tak jako žebráka zahřál Martinův plášť, 
snad i tato malá radost zahřála srdce 
těchto starších lidí. 

JN 
 

Jak přišel Zacheus na faru  
v neděli 3. 11. po mši svaté 

Přišel bez pozvání, nezaťukal 
a nezazvonil, prostě přišel a chtěl po nás 
dětech denáry (po mladších 3 a po starších 
tolik, kolik jim je roků). Dospělí sice měli 
peněz plnou peněženku, ale denáry neměl 
nikdo. Tak jak se říká „bez práce nejsou 
koláče“ (ani denáry). Museli jsme si je 
vydělat. Na faře jsme si půjčili velký měšec 
denárů, které jsme po jednom dostávali 
za splnění nějakého úkolu. Když měli 
všichni ruce plné denárů, přišel Zacheus. 
Denáry jsme mu odevzdali, ale on se 
změnil…prý „za mnou přišel Ježíš 
Nazaretský a já jsem se rozhodl dělat 
dobro“, řekl Zacheus. Pak ještě dodal, že 
ze všech peněz nakoupil pro nás krásné 
dárky, ze kterých měly všechny děti 
radost. 

Káťa Najmanová 

Cimbálovka 
V sobotu 23. 11. se u nás na faře 

v Jablonném nad Orlicí konalo již 
9. Posezení u cimbálu. Bylo to opět 
příjemné setkání, u něhož hrála 
Varmužova cimbálová muzika. Hráli nejen 
k poslechu, ale i k tanci. Příjemným 
zážitkem bylo i zpestření programu Českou 
besedou – tanečního souboru z Mistrovic. 
Atmosféra byla mimořádná. Vykouzlit 
úsměv na tváři dokázalo i výborné 
občerstvení a dobré víno. Tradičnímu 
programu nechyběla ani bohatá tombola 
„v níž vyhrává téměř každý los“. Příjemný 
večer rychle uběhl a nezapomenutelné 
chvíle jsme zakončili společnou modlitbou. 
Nezbývá než poděkovat všem, kteří toto 
setkání umožnili, zorganizovali, výborně 
připravili a na celém programu a obsluze 
se podíleli. 

Gabriela Krátká ml. 
 
 
 
 

Rozhovor s… 
…Alešem Dolečkem  
o cestě do Kurdistánu 

 
Co Vás vedlo k návštěvě Kurdistánu a kde 
vlastně Kurdistán leží? 
 

Kurdistán je oblast obývaná 
kurdským etnikem a rozkládá se na území 
čtyř států, konkrétně se jedná 
o jihovýchod Turecka, severozápad Íránu, 
sever Iráku a severovýchod Sýrie. Zároveň 
je Kurdistán oficiální název autonomní 
oblasti na severu Iráku. A co nás tam 
táhlo? Kurdistán je velmi zajímavé území 
s bohatou historií a téměř nezasažené 
turismem. Po tři desetiletí tam probíhal 
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konflikt mezi kurdy a místními úřady, 
zejména tureckými a iráckými, který 
skončil teprve před pár lety a nyní je tam 
konečně bezpečno. 
 
Můžete nám trochu představit sebe a své 
společníky výpravy do Kurdistánu? 
 

Mé jméno již znáte, jsem 
z Mistrovic, vystudoval jsem strojní 
inženýrství a nyní pracuji jako technolog. 
Cestu jsme podnikli s Janem Balákem 
zvaným Challenger ze Sokolnic u Brna. 
Studuje strojní inženýrství a je vášnivým 
cestovatelem, za posledních 5 let navštívil 
42 zemí. Například minulý rok jsem s ním a 
dalšími lidmi absolvoval přechod pohoří 
Prokletije v severní Albánii. Známe se 
z křesťanského společenství FreeParta. 
 
 Jak se osvědčil nápad použít na tak 
dlouhou cestu Felícií? 
 

Jednalo se o nápad Challengera, 
který Felicii k tomuto účelu koupil. Felicii 
vybral ze tří důvodů. Zaprvé proto, že je to 
auto konstrukčně jednoduché, které navíc 
zná po servisní stránce (měli ho doma a 
„vrtal" se v něm), zadruhé díky nízké 
spotřebě a nízké náročnosti na kvalitu 
paliva u dieselové verze a zatřetí díky nízké 
pořizovací ceně, která umožňuje v případě 
nouze auto nechat na místě. Technické 
problémy jsme cestou měli, ale k těm by 
mohlo dojít i u jiného auta a domů jsme 
navzdory problémům nakonec dojeli. 
Akorát v extrémně horkých oblastech, jako 
třeba v Mezopotámské nížině, by se 
opravdu hodila klimatizace. 
 
 Co Vás na cestě překvapilo? 
 

Překvapení bylo na cestě skutečně 
dost, mezi ta nejzajímavější potom určitě 
patří vysoká kvalita turecké silniční sítě, 
která předčí řadu zemí EU, dále třeba 
skutečnost, že kurdská severní část Iráku 
povětšinou zdaleka není tak chudá, jak by 

se dalo čekat (mezi tisíci auty, která jsme 
tam potkali, bylo jedno jediné starší, než 
to naše) a do třetice Gruzie – je 
neuvěřitelné, jak silně na člověka i po 
dvaceti letech dýchá její sovětská 
minulost. 
 
Přivezli jste si něco z cesty domů? 
 

Já jsem si například přivezl kilové 
balení sypaného tureckého čaje, což je 
v Turecku balení standardní velikosti 
běžně prodávané ve všech 
supermarketech a Challenger 10 kilo velmi 
levných sušenek a několik kilo Nutelly. 
Nad těmi sušenkami se pak celníci 
na turecko-bulharských hranicích skutečně 
podivovali 
 
Kam a jak se vydáte příště? 
 

Příští léto bychom se rádi vypravili 
do Íránu. Způsob dopravy je zatím nejistý, 
záležet bude především na tom, jestli se 
finančně vyplatí opravovat Felicii, 
která zatím stojí u Baláků na zahradě. 

Pavel Pokorný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cestopisná přednáška  

Aleše Dolečka 

KURDISTÁN 

aneb Felicií do Iráku 

19. ledna 2014 18:00 hod. 

sál fary Jablonné nad Orlicí 
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Z Hnízdečka 
 

Poděkování 
Děkujeme manželům 

Roškaninovým, kteří do Hnízdečka mimo 
jiné darovali pěknou skříňkovou stěnu, 
kde je spousta úložného prostoru. Naše 
Hnízdečko, které se zpočátku podobalo 
spíše tomu vrabčímu, se tak stalo téměř 
obývákem! Děkujeme také otci Pavlovi, 
který nám koupil nové světlo, které 
nejenom krásně svítí, ale i nádherně 
vypadá! Přijďte se podívat! 

A proto je zde i nabídka: Tato farní 
místnost je během týdne plně využita 
ve čtvrtek. Může však sloužit i pro 
setkávání dalších skupinek v naší farnosti – 
k modlitbě či k posezení.  

Díky Míše Palkové si školáci 
v Hnízdečku vyrobili krásné náušnice a 
náramky z korálků. Děkujeme také Zdíše 
Stehlíkové, která nám poskytla svoji velkou 
sbírku papírových sáčků od čaje, 
ze kterých se dají vyrobit úžasné věci! 
Zaujaly nejenom školáky, ale i maminky. 
Rádi naučíme i ostatní. A kdyby vám 
od této chvíle přišlo líto sáčky od čaje 
vyhazovat, můžete nám je do Hnízdečka 
přinést.  

Přidáváme ještě prosbu: Pokud by 
někdo mohl darovat či levněji prodat 
skládací cestovní postýlku pro děti, byla by 
na faře využita pro ubytování rodin 
s malými dětmi. 

JN 
 

Z farní kroniky 
 

Po odchodu p. děkana Václava 
Sokola byl excurrendo administrátorem 
v Jablonném nad Orlicí ustanoven P. Jan 
Mokrý, kaplan v Letohradě. Z Letohradu 
do Jablonného dojížděl přesně rok: 
od 15. 11. 1948 – 15. 11. 1949. 

V listopadu 1949 se přistěhoval 
a stal se duchovním správcem 
v Jablonném P. Vladimír Hájek. Narodil se 

23. 7. 1910 v Horní Cerekvi, na kněze byl 
vysvěcen 29. 6. 1937 v Hradci Králové 
a pak působil: Nový Hrádek, Samšina, 
Ostružno, Soutice, Lochenice, Křesetice, 
Míčov a Újezd u Chocně. 

Farnost spravoval od listopadu 
1949 do prosince 1953 – tedy 4 roky. 
23. 12. byl zatčen a pak vězněn až 
do května 1960. (Důvod: Svolil, aby 
paramentář Josef Neškudla si uschoval 
na kostelní půdě bednu s kalichy apod., 
které chtěl ukrýt před komunisty.) 
Po propuštění z věznice pracoval v továrně 
(Dřevotvar v Mor. Karlově) a později jako 
listonoš na Králicku. V r. 1969 se dostal 
do duchovní správy. Odešel do olomoucké 
arcidiecéze a stal se administrátorem 
v Hradci nad Svitavou, kde působil až 
do smrti. Zemřel 22. 12. 1987 a pohřben je 
v kněžském hrobě v Jičíně. 

Zapsal: P. Jan Mokrý 
Farní kronika str. 277 

 

V naší farní knihovně  
 

Na poličce ve farní knihovně najdete 
knížku… 

Listy Nikodémovi, Jan Dobraczyński 
 

„Slyšel jsi něco o Ježíši z Nazaretu?“ 
Živě přikývl. „Ovšem, rabbi,“ řekl, „slyšel.“ 
„Je pravda,“ hlas se mi, nevím proč, 
zachvěl, když jsem kladl tuto otázku, „že se 
tento Ježíš narodil tady v Betlémě?“ 
„Ano,“ odpověděl rychle, „tady v naší 
hospodě.“ Do řeči ho nebylo třeba dvakrát 
nutit. Před lety – on sám tehdy ještě nebyl 
na světě – dorazili k večeru do hospody 
dva poutníci. V khanu nebylo k hnutí a pro 
příchozí nebylo místo. Otec Margalosův 
(tak se jmenuje nynější majitel hospody) je 
napřed vůbec nechtěl vzít dovnitř. Ale 
hned se ukázalo znamení dokazující, 
že noví příchozí jsou mocnými divotvůrci, 
stěny hospody se rozestoupily, aby se tam 
všichni vešli. Když to lidé viděli, vpustili 
příchozí hned do khanu a udělali jim místo 
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u ohně. Všichni hosté i domácí jim nabízeli 
své služby a prokazovali úctu. Žena byla 
samodruhá. Ještě té noci porodila syna. 
Všechny ženy v khanu jí sloužily; koupaly 
a převinovaly dítě. A to dítě bylo 
nejkrásnější na světě. Sotva se narodilo, 
umělo mluvit. Všichni hned poznali, 
že přišel na svět veliký prorok. Když se 
chtěli vrátit do Galileje, dotklo se dítě 
ručkou řetězu uzavírajícího dvůr, a hned se 
z něho začaly sypat statéry a denáry. Jeho 
rodiče si mohli koupit celou karavanu oslů, 
aby se mohli pohodlně vrátit do země 
svých otců… „Lžeš! Lžeš!“ řekl kdosi. 
Naslouchaje vyprávění hospodského, 
nezpozoroval jsem, že se k nám přiblížila 
stará žena se džbánem na rameni. Kuttónu 
měla vykasanou, takže bylo vidět její 
hubené nohy, s žilami vystupujícími 
pod kůží, umazané nad kotníky blátem. 
„Lžeš,“ opakovala ještě jednou přísně a 
semkla rty, okolo nichž se tvořila síť 
jemných vrásek. „Proč jsi sem přišla, 
matko,“ zabručel Margalos nespokojeně. 
Přerušil své vyprávění a odvrátil hlavu. 
„Přišla jsem, protože jsem přišla,“ 
zamručela stařena, „ a ty nelži! Lžeš jako 
zjednaný…“ „Co mi tu vyprávěl tvůj syn, to 
nebylo pravda?“ zeptal jsem se. „Jak to 
tehdy bylo?“ 

 
Polský autor Dobraczyński je 

českému čtenáři jistě znám. Ani tentokrát 
nezklame. Vypravěčem je jeden z farizeů – 
Nikodém, ten, který navštívil Ježíše a divil 
se, jak je možné znovu se narodit. Právě 
tento židovský učenec v pětadvaceti 
dopisech svému ještě učenějším učiteli 
Justovi popisuje celý Ježíšův život, i když 
podstatné většiny oněch událostí se 
nemohl osobně účastnit. Dopisy jsou ale 
psány tak živě, že čtenáře takřka vtáhnou 
do děje. Jako by člověk přímo nahlížel 
tehdejším aktérům přes rameno. Co je 
uvedeno v Písmu svatém, to je dáno, ale 
…pokud by Hospodin uznal za vhodné 
zapsat životní příběh Svého Syna v širším 
měřítku, mohlo by to vypadat podobně 

úchvatně, jako v dopisech od farizeje 
Nikodéma. 

Jan Dobraczyński: Listy Nikodémovi 
– z polského originálu „Listy Nikodema“ 
přeložil Jaroslav Simonides. Vydalo 
nakladatelství Vyšehrad v roce 1989, 392 
stran. V jablonské farní knihovně – Modré 
oddělení, číslo 215. 

JF 
 

Adventní pozvánky 
 

Roráty 
Sobotní ranní mše 
s roráty za svitu svíček 
budou 7. 12., 14. 12. a 
21. 12. vždy od 7:00 hod. 
v kostele. Po mši svaté 
jsou všichni srdečně 
zváni na snídani na faře. 
 

Svatá zpověď pro děti 
V sobotu 7. 12. bude příležitost ke svátosti 
smíření pro děti. Zpovídat se bude 
v kostele od 9:00 do 10:00 hod. Dejte, 
prosíme, přednost dětem, dospělí mohou 
využít čas ke svaté zpovědi v sobotu 21.12.  
 

Svatá zpověď  
V sobotu 21. 12. od 8:00 do 11:00 hod. 
budou v kostele zpovídat kněží z okolních 
farností.  
 

Setkání s Mikulášem 
V předvečer svátku 
svatého Mikuláše 5. 12. 
v 17:00 hod. jsou 
všechny děti zvány do 
kostela. Než svatý 
Mikuláš zavítá jako 
každý rok i do naší farní 
rodiny, zahrají vám děti 
scénku ze života jedné 
rodinky s názvem: „Jak 
by Mikuláš vypadal 
dnes?“. 
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Modlitby matek 
V úterý 10. 12. v 18:00 hod. bude 
v kostele modlitební setkání maminek.  
 

Mše svatá pro děti 
Ve čtvrtek 12. 12. od 16:30 bude v kostele 
mše svatá pro děti. Po mši svaté se 
můžeme jít ohřát na faru do Hnízdečka, 
kde bude krátký program pro děti. 
 
 

 
 
Betlémské světlo 2013 
„Nikdy nepodceňuj maličké, může tě to 
překvapit – z nepatrného počátku vzejde 
veliká věc.“ 

kap. z proroka Micheáše 
 
   Jako každý rok přivezou skautky 
a skauti i letos do Česka vánoční plamínek 
Betlémského světla. Chtějí tak co nejvíce 
domácnostem nabídnout novodobý 
symbol Vánoc – světýlko míru a přátelství. 
  Už pětadvacetkrát k nám dorazilo 
světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše 
Krista. Myšlenka šíření předvánočního 
pokoje a míru vznikla v Rakousku, odtud 
se rozšířila do téměř třiceti zemí světa. 
V České republice putuje nejprve do Brna, 
odkud je rozváženo vlaky po celé vlasti. 

 Úplně poprvé plamínek přicestoval 
v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho 
rozdávání stalo součástí vánoční sbírky 
rakouského rozhlasu a televize na pomoc 
postiženým dětem. 

K nám se Betlémské světlo dostalo 
až po pádu čtyřicetileté komunistické 

vlády a v rukou exilových skautů putovalo 
v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava 
v Praze. 

 
Naším městem bude světýlko 

putovat o 4. neděli adventní 22. prosince 
2013.  

 
Ráno v 8 hodin přineseme 

Betlémské světlo do kostela 
sv. Bartoloměje, odkud si ho věřící mohou 
odnést. Mezi 9. a 10. hodinou bude 
skupinka skautů světýlko rozdávat před IC 
na náměstí a kdo bude chtít přinést 
světýlko domů, rádi vám ho přineseme (po 
předchozí domluvě na tel. 736 101 151). 

Drazí přátelé, vedení střediska, 
vlčata, světlušky, skautky, skauti, roveři a 
rangers vám všem přejí klidné svátky 
vánoční a pevné zdraví a spokojenost 
po všech 365 dní roku 2014. 

Marie Štanglerová 
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OBEC JAMNÉ NAD ORLICÍ POŘÁDÁ 
V PÁTEK 6. 12. 2013 

V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
V JAMNÉM NAD ORLICÍ 

 

ADVENTNÍ KONCERT, 
 

NA KTERÉM VYSTOUPÍ PĚVECKÝ 
SMÍŠENÝ SBOR CAMPANULA 

Z DOLNÍ DOBROUČE. 
ZAČÁTEK JE V 18,00 HODIN. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 
 

Dobrovolným vstupným  
můžete přispět na místní kostel. 

 

 

Pojďte s námi zpomalit a naladit své 

duše na blížící se svátky. 

JJAABBLLOOŇŇKKAA  &&  PPDDPPSS  

Vás srdečně zvou na 

adventní koncert 

v neděli 15. 12. od 17:00 

v kostele sv. Bartoloměje  

v Jablonném nad Orlicí 

 

Tříkrálová sbírka 

11. 1. 2014 

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a 

přinášejí lidem radostné poselství Vánoc 

o narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na 

pomoc lidem v nouzi v nouzi. 

 

Hej, přijeli do Betléma 
 
Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk 

CORALE  

 
Vás srdečně zve na 

 

Vánoční koncert 
 

26. 12. v 17:00 hod.  
 
Jablonné nad Orlicí kostel 
sv. Bartoloměje 
 

 



Natanael           Prosinec 2013 

11 

 

K příležitosti výročí 60 let od zatčení 
komunistickou Státní tajnou bezpečností  
kněze Vladimíra Hájka, působícího v oné 
době v jablonské farnosti,  
pořádá Římskokatolická farnost 
sv. Bartoloměje ve spolupráci s občanským 
sdružením Rafael vzpomínkové setkání  
 

„Nepohodlný 
Hájek“ 
 
Akce se uskuteční v neděli  
22. prosince 2013 v 15 hodin  
v prvním patře římskokatolické fary 
v Jablonném nad Orlicí. 
Součástí setkání bude odhalení a žehnání 
portrétu p. Hájka a modlitba za oběti 
pronásledované komunistickým režimem. 
 
Toto setkání zároveň otevře pro veřejnost 
výstavu  
 
Z K O U Š K A  
Příběhy nezletilých politických vězňů 
padesátých let 
O D V A H Y  
 
Tato výstava vznikla ve spolupráci Ústavu 
pro studium totalitních režimů ČR, Archivu 
bezpečnostních složek a občanského 
sdružení Post bellum.  
O její zapůjčení a instalování se zasadil 
jablonský Rafael. 
Otevřena pro veřejnost je 
od 27. do 29. prosince 2013 denně  
od 14:00 do 16:00 
od 2. do 23. ledna 2014 každý čtvrtek 
a každou neděli od 14:00 do 16:00.  
Pro skupiny od 15ti návštěvníků je možné 
prohlídky uskutečnit i v jiné časy – podle 
individuální dohody. Kontaktní telefon: 
731 598 905 nebo 604 942 399. 
Vstupné dobrovolné 

Pozvánka na promítání  
filmového dokumentu s diskusí 

 
v rámci NET FOR GOD 

 

POSTAVIL JSEM STRÁŽCE  
 

V posledních měsících na celém světě – 
v Brazílii, Egyptě, ve Francii i jinde – vyšli 
lidé do ulic, aby oslovili politiky. Někteří 
bojují za zachování tradičních hodnot, jiní 
poukazují na zneužívání a nespravedlnost 
zákona, jiní požadují demokracii. Všechna 
tato hnutí, která vznikla spontánně a šíří 
se sociálními sítěmi, nám kladou otázky. 
Vedou nás k tomu, abychom se formovali 
v rozlišování výzev Ducha Svatého a stali 
se tak strážci pokoje a spravedlnosti. 

 

Setkání se uskuteční  
na faře v Jamném n. Orl.  

dne 12. prosince 2013 v 20:00 hod. 
 

Setkání bude spojeno s malým 
občerstvením. 

 
Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní 
ekumenické fraternity NET FOR GOD, 
která je rozšířena v mnoha zemích světa 
za účelem modlitby a úsilí o jednotu 
křesťanů. Každý měsíc je představen film, 
který napomáhá vzdělání ve víře nebo 
reaguje na aktuální události v Církvi a 
ve světě. 
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Přehled vánočních bohoslužeb 

  
Jablonné 
n. O. 

Jamné 
n. O. 

Orličky Čenkovice 

24. 12. 24:00  16:00  

25. 12. 8:00 9:30  11:00 

26. 12. 8:00 9:30 11:00  

27. 12. 18:30    

28. 12. 7:00    

29. 12. 8:00 9:30  11:00 

30. 12. 18:30    

31. 12. 16:00    

1. 1. 8:00 9:30 11:00  

 

Možnost k přijetí svátosti smíření: 

Jablonné n. O. 21. 12.  8:00 – 11:00   Orličky  14. 12. 17:00 – 18:00 

Jamné  n. O.   11. 12. 16:00 – 17:00   Čenkovice 21. 12. 17:00 – 18:00 

 18. 12. 16:00 – 17:00 

 

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. ledna. 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, 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. 

Tříkrálová sbírka 

11. 1. 2014 

Tříkráloví koledníci putují dům od domu 

a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc 

o narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na pomoc 

lidem v nouzi v nouzi. 

www.vira.cz 
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