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Ročník III.     Únor 2014           Číslo 25 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 
 

Jubilejní rok 2014  

1664 – 2014 – 350 let od založení Královéhradecké diecéze 

Svatý otec František v říjnu zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

V Hradci Králové otec biskup Jan Vokál 1. ledna 2014 zasvětil Panně Marii v den slavnosti 

Matky Boží naši diecézi. Slavnostní odpolední mší slouženou v tento den zároveň zahájil 

jubilejní rok 350. výročí založení hradeckého biskupství.  

 

Nový znak 

Prvním darem k výročí bylo odhalení nového diecézního znaku. Jeho autorem 

je nejvýznamnější žijící církevní heraldik, italský kardinál Andrea di Montezemolo, který 

navrhl například papežský znak papeže Benedikta XVI. a osobní znaky kardinálů a biskupů.  

Nový znak královéhradecké diecéze tvoří červeně a zlatě dělený štít, v horní části je 

vznášející se bílá holubice se zlatou svatozáří, ve spodní části rozkročené velké písmeno M. 

Horní znak tvoří stříbrná zlatě a červeně zdobená mitra. 

Celý výroční rok budou provázet mimořádné pouti po celé diecézi, výstavy 

či koncerty. 

 

Modlitba za diecézi a za povolání 

Otec biskup Jan Vokál nás v letošním roce v rámci 350. výročí založení diecéze vybízí 

ke společné modlitbě za naši diecézi a za povolání s důrazem na povolání duchovní.  

Pastorační rada naší farnosti rozhodla, že se tuto modlitbu budeme modlit v kostele 

sv. Bartoloměje po každé nedělní mši svaté. K tomuto účelu jsou zhotoveny zalaminované 

kartičky, které jsou umístěny v kostelních lavicích. Prosíme, neodnášejte je z kostela. Text 

této modlitby je pro osobní potřebu k dispozici k rozebrání na stolečku, který se obvykle 

používá pro obětní dary. 
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Plné znění modlitby uvádíme zde: 
 
Trojjediný Bože! 

Děkujeme ti za naši diecézi, která je 
již 350 let živým společenstvím křesťanů a 
v jednotě se Svatým otcem spoluutváří 
tajemné Tělo Kristovo.  

Duchu Svatý, strážce naší 
katedrály, na přímluvu Panny Marie nám 
daruj  rodiny,  které žijí podle vzoru 

 Rodiny Svaté, 
kněze,  kteří se jako Ježíš obětují 

pro svěřený lid,  
nová povolání, jimž tento rok 

 zvlášť zasvěcujeme. 
Odpusť nám všechny naše hříchy 

a rozmnož v nás své dary v době příští.  
Přijď, Duchu Svatý, obnov a posvěť 

svůj lid v královéhradecké diecézi! 
Amen. 

Diecézní Rok povolání 
Každý měsíc v roce 2014 dostanou 

mladí lidé v královéhradecké diecézi 
do rukou dopis od otce biskupa Jana 
Vokála. Ten chce v diecézním Roce 
povolání povzbudit jejich zájem o toto 
vyhlášené téma. 

Ve dvanácti krátkých dopisech 
biskup přiblíží hlavně svou zkušenost 
s duchovním povoláním. Dopis mladým 
dostanou vždy v několika kopiích všichni 
kněží, distribuovat ho bude také Diecézní 
centrum mládeže. Dostupný bude 
i na internetu na adrese: 
http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/. 

 
 
 

Lednový dopis mladým otce biskupa Jana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhůru na cestu! 
 
Milí mladí přátelé,  
když jsem ve čtrnáct i letech poprvé 
ucíti l  s i lnou touhu po kněžství,  bál  
jsem se. Dokonce jsem se za tu 
myšlenku styděl,  i  před rodiči .  Hned 
mě napadlo,  že jsem si  povolání  
nezasloužil,  že přesahuje mé 
schopnosti a v lohy, že k němu 
nemám žádné zvláštní předpoklady. 
Vlastně dodnes nemám nic,  čím 
bych mohl Bohu přispět k Jeho 
velikosti .  To,  že mě Pán na tuto 
cestu sám pozval  a dovol i l  mi na ní  
vytrvat, se proto celý život učím 
vnímat jako dar. Dar, který je rok 
od roku větší,  a já jej pouze zdarma 
přij ímám. Ve službě však mohu 
stále více velebit Boha za jeho 
moudrost a štědrost a hlavně 
obdivovat jeho trpělivou Lásku,  
která se nikdy neunaví. Vždyť On mi 
dal nejen povolání, ale i  ž ivot.  
On dal život také každému z Vás,  
Tobě. Zároveň Tě povolal na cestu.  
Tím rozhodl, že žádný úkol, který 
před Tebe staví ,  nebude nad Tvé 
síly.   
Pokud Tě povolává, sám Ti s í ly  
dodá. Jen nesmíš své svědomí 
ohlušit  hříchem, pak jeho volání  
snadno přeslechneš. Hledej ho 
v modl itbě, ve Mši svaté a při četbě 
Evangelia, třeba jen krátkých 
úryvků. Pak v  srdci poznáš,  kam Tě 
Pán volá.   

nový znak diecéze 

Nový znak diecéze 

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/
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Až se vydáš směrem, kterým Tě zve,  
nikdy nepůjdeš sám, sama. Sami 
jdou naopak ti,  kdo stálým 
odkazováním na l idskou slabost  
omlouvají  svou nečinnost,  klamný 
pocit,  že nic nezkazil i .  Vydejme se 
tedy v tomto diecézním Roce 
povolání na cestu za naším Pánem!   
Váš biskup   
+Jan 

 

Příspěvky čtenářů 
 

Centrum Don Bosco – hledá 
jiskřičky dobra 

Milí čtenáři, možná jste si všimli, 
že vzadu v kostele se v prosinci objevil 
zpravodaj s názvem Bulletin Centrum Don 
Bosco. Ráda bych vám přiblížila činnost 
této organizace.  

Jak název napovídá, organizace 
následuje odkaz sv. Jana Bosca, který se 
v Itálii v 19. století věnoval opuštěným 
klukům. Vzdělával je, učil je dobře využívat 
čas a dával jim naději, že jejich těžká 
situace má východisko. V podobném 
duchu se Centrum Don Bosco Salesiánský 
klub mládeže Pardubice zaměřuje na děti 
a mladé lidi z dětských domovů.  

Naše organizace pořádá pro tyto 
mladé od čtrnácti let kurzy přípravy 
na život, kde se učí hospodaření s penězi, 
jak si hledat a udržet zaměstnání, jaké jsou 
možnosti bydlení po jejich odchodu 
ze zařízení, komunikačním dovednostem, 
poznání sám sebe, atp. Podstatnou roli 
hraje služba zvaná Doprovázení. Jedná se 
o společné trávení času mladého člověka 

s pracovníkem centra, sdílení prožitků, 
řešení životních situací, kdy je navazován 
vztah.  

Pokud se po odchodu ze zařízení 
vrací do svých původních rodin, téměř 
nikdy to nemá dobrého konce. Někteří se 
nemají kam vrátit a na koho obrátit 
ve chvílích, kdy si neví rady. Mohou tedy 
naše centrum požádat kdykoliv o pomoc.  
Ta se odvíjí v duchu: „Lépe je druhého 
naučit ryby lovit, než mu je dát.“  

Někdy se možná může zdát, že si 
pozornosti a pomoci málo váží. Když nás 
však nechají nahlédnout do hlubiny své 
duše, zjistíme, že je plná zranění a touhy 
po lásce, kterou rodiče nenaplnili. Možná 
se vám vybavuje někdo z vašeho okolí, 
kdo má drsnou skořápku a uvnitř tušíte 
dobré jádro. Věřme, že v každém člověku 
jsou jiskřičky dobra, které je možné 
rozdmýchat.  

Kateřina Hubáčková 

 

Když se řekne měsíc únor. 

V únoru je svátek Hromnic. Je to den 
Uvedení Páně do chrámu. Tento den se 
žehnají a zapalují svíčky lidově řečené 
Hromničky. V únoru též slaví svátek 
sv. Blažej a 22. února si církev připomíná 
svátek Stolce sv. Petra. 
 

Svatý Blažej je patronem 
stavebních dělníků, kameníků, česáčů vlny. 
Jeho atributy jsou hořící svíce, lesní 
zvířata, ptáci, zkřížené svíce. Narodil se 
ve 4. století. 

Sv. Blažej byl ve čtvrtém století 
biskupem v Sebaste v Arménii (dnes Sivas). 
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Více o jeho životě víme jen z pozdních 
legendárních zpráv. Za císaře Licinia byl 
prý na útěku dopaden v jeskyni a hrozným 
způsobem umučen. Radostněji zní, 
že s úspěchem léčil lidi i zvířata. Ve vězení 
zachránil život chlapci, kterému uvízla 
v hrdle kost, a dusil se. Od 16. století se 
udílelo Blažejovo požehnání. Je patronem 
také zvířat a česáčů vlny, snad 
na vzpomínku toho, že byl prý drásán 
železnými hřebeny. Jeho kult se rozšířil 
obzvlášť v Německu a Francii. 

Podle knihy Svatí církevního roku  
od Josefa Heyduka připravila RJ. 

 

Zažili jsme 
 

Nepohodlný Hájek a Zkouška 
odvahy 

22. prosince minulého roku jsme si 
na faře v  Jablonném nad Orlicí 
připomenuli 60 let od okamžiku, kdy Státní 
tajná bezpečnost zatkla v jablonském 
kostele svatého Bartoloměje místního 
kněze – otce Vladimíra Hájka. Z úcty 
k tomuto vzácnému člověku a obětavému 
knězi zadala farní rada zhotovení portrétu 
otce Hájka (podle jeho fotografie) panu 
malíři Kozlovovi z Prahy a  rozhodla 
uspořádat vzpomínkovou akci.  

Za spásu duše otce Hájka byla 
sloužena v neděli mše svatá a odpoledne 
na faře byl přítomným shromážděným 
představen jeho obraz. V řadě kněží, kteří 
v jablonské farnosti působili v minulých 
třech staletích a jejichž portréty jsou 
umístěny v horní chodbě fary, tak byla 
zaplněna mnohaletá mezera. Po krátkém 
úvodním slovu otce Pavla Pokorného, 
současného duchovního správce 
v Jablonném, promluvil pan Pavel Kalous, 
který stručně shrnul životní příběh otce 
Vladimíra Hájka. Tuto jeho řeč uvedeme 
v dalším čísle Natanaela. 

Pan Pavel Kalous spolu se svým 
otcem Janem a bratrem Janem v průběhu 
mnoha let shromáždili úctyhodné 
množství materiálů a dokumentů 

týkajících se patera Hájka. Některé 
z těchto dokumentů, textů a fotografií 
laskavě poskytli k uspořádání výstavy, 
která byla nazvána „Nepohodlný Hájek“. 
Na dvanácti prezentačních panelech byl 
zmapován tragický životní příběh tohoto 
vzácného a statečného člověka.  

Po Pavlu Kalousovi promluvil autor 
obrazu – pan Kozlov, původem z Ruska, 
který se svou rodinou žije a působí v Praze. 
Vernisáž oživila klasická hudba, 
jež přítomným zprostředkovala dcera pana 
Kozlova svým překrásným houslovým 
vystoupením.  

Po společné modlitbě za patera 
Hájka, za jeho rodiče a přátele i za ty, 
kdo ho mučili, odsoudili a věznili, dostali 
slovo pamětníci, kteří otce Hájka znali, 
které vedl ve víře v Boha a kterým zůstal 
v srdci jako výjimečná osobnost. Přijeli 
i farníci z jeho posledního působiště – 
z Hradce nad Svitavou, vzpomínali také 
lidé z Jablonného. Pro mne, jako 
neznalého účastníka, bylo oslovující dojetí, 
kterému se lidé, kteří otce Hájka osobně 
znali, při vzpomínce na něho neubránili. 

Na závěr úvodní části vernisáže 
krátce promluvil Josef Fišer, předseda 
občanského sdružení Rafael, aby uvedl 
doprovodnou výstavu Zkouška odvahy. 
Tuto výstavu, která se věnuje příběhům 
nezletilých politických vězňů z padesátých 
let, laskavě zapůjčil Ústav pro studium 
totalitních režimů v České republice. Údaje 
na prezentačních panelech vydávají 
svědectví mladých lidí, učňů, studentů a 
skautů, kteří byli za svůj odpor proti 
komunistické totalitě tvrdě odsouzeni 
do vězení a nápravných ústavů. Protože se 
tyto události odehrávaly zhruba ve stejné 
době, jako příběh pronásledování a 
odsouzení otce Hájka, byla vybrána právě 
tato výstava k doplnění vystavených 
materiálů, které se týkaly tohoto 
statečného jablonského kněze. Rafael 
zprostředkoval zapůjčení výstavy „Zkouška 
odvahy“ a podílel se na instalaci obou 
výstav.  



Natanael           Únor 2014 

5 

 

Organizátoři výstavy – farnost 
sv. Bartoloměje a Rafael – touto cestou 
vyjadřují poděkování všem, kdo se podíleli 
na organizaci, přípravě a uskutečnění 
vernisáže. Panu Kozlovovi za vytvoření 
obrazu, panu Janu Kalousovi, jeho synům 
Pavlovi a Janovi za uspořádání výstavy 
o životě Vladimíra Hájka, členům dechové 
hudby za jejich vystoupení, dceři pana 
Kozlova za kulturní obohacení, paní Janě 
Najmanové, dobrovolníkům a členům 
Rafaela za zajišťování dozoru v časech, kdy 
byly výstavy otevřené pro veřejnost.  

Všem dárcům děkujeme za finanční 
příspěvky a dary. Celkem se sešlo 8.950 Kč, 
kde částka 5.405 Kč pochází ze sbírky 
konané při mši svaté, 1.000 Kč je dar 
od soukromé osoby a 3.545 Kč je 
dobrovolné vstupné od návštěvníků 
výstavy. Náklady na zhotovení obrazu a 
rámu jsou 31.500 Kč a náklady na realizaci 
obou výstav 1.500 Kč. 

Vernisáže se zúčastnilo kolem 
padesáti osob. V deseti dalších dnech, 
kdy byly výstavy otevřené, je navštívilo 
zhruba dalších třicet osob, a také žáci 
devátých tříd jablonské základní školy 
v Jamenské ulici. Celkem tedy kolem sto 
dvaceti návštěvníků. 
 

Na závěr ještě pár postřehů z 
dozorů na výstavě:  
 
…Bylo povzbudivé vidět babičku, která 
přivedla své tři vnuky, aby jim vyprávěla 
o… 
…Někomu nestačil čas, který strávil čtením 
příběhů v jeden den, a vrátil se ještě jindy, 
dočíst to, co nestihl… 
…některý den nepřišel nikdo.... 
…příběh otce Hájka se nestal někde jinde, 
ale tady, mezi námi, v našem Jablonném… 
…byli tak mladí a jaká pěkná děvčata byla 
mezi nimi, je vidět, že krásní lidé byli 
i tehdy a nebáli se! 

  za Rafael Ing. Josef Fišer 
 

 

Liturgický rok 
 

XXII. Světový den nemocných 
Na svátek Panny Marie Lurdské 

(11. února) připadá tradičně Světový den 
nemocných. Tématem letošního poselství 
papeže Františka k tomuto dni je: „Víra a 
láska: ,Také my jsme povinni položit život 
za své bratry‘ (1 Jan 3,16).“ 

 
Papež připomíná, že církev 

v nemocných spatřuje „zvláštní přítomnost 
trpícího Krista“. Píše: „Je tomu tak, 
protože za každým naším utrpením, ba 
dokonce v jeho nitru, je utrpení Kristovo. 
Kristus spolu s námi nese jeho tíži a 
odhaluje jeho smysl. Když Boží Syn 
vystoupil na kříž, zrušil samotu utrpení a 
osvítil její temnotu. Jsme tím uvedeni 
do tajemství Boží lásky k nám, 
která dodává naději a odvahu: naději, 
protože v Božím záměru lásky se i noc 
bolesti otevírá velikonočnímu světlu; 
a odvahu k tomu, abychom každé nepřízni 
čelili v jeho společenství a ve spojení 
s Ním.“ 

Papež František pak zdůrazňuje 
povolání každého křesťana přistupovat 
láskyplně k těm, kdo trpí, a přinášet jim 
naději a úsměv Boží. Vzorem něžnosti 
a ohleduplné a uctivé lásky nám má byt 
Panna Maria, která je pozorná vůči Božímu 
hlasu a potřebám a těžkostem svých dětí.  

V závěru poselství Papež uděluje své 
apoštolské požehnání všem nemocným, 
zdravotnickým pracovníkům 
i dobrovolníkům a svěřuje XXII. Světový 
den nemocných přímluvě Panny Marie, 
„aby pomáhala nemocným lidem prožívat 
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jejich utrpení ve společenství s Ježíšem 
Kristem a podporovala ty, kdo se o ně 
starají.“  

Celé poselství najdete 
na www.bihk.cz. 

Termíny udělováni svátosti 
nemocných u příležitosti Světového dne 
nemocných budou ohlášeny po návratu 
P. Pokorného z dovolené. 

ZS 
 

Poděkování za Tříkrálovou 
sbírku 2014 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
upřímně děkuje všem, kdo se podíleli 
na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme 
paní Stehlíkové, Mlynářové, Siatkové 
a Grossmannové a farnosti za organizaci 
sbírky, děkujeme za vaše příspěvky 
do kasiček, děkujeme koledníkům, 
že do našich domovů přinášejí přání 
zdraví, štěstí a pokoje, děkujeme 
za spolupráci Městskému úřadu. 

Pro Charitu má tato sbírka velký 
význam, protože také díky ní se nám daří 
podporovat některé služby, a pomáhat tak 
potřebným. 

Konkrétní výsledky Tříkrálové 
sbírky a podrobnější informace najdete 
na webu Oblastní charity: 
www.uo.charita.cz 

Děkujeme za vaši štědrost 
a přejeme mnoho dobrého v roce 2014. 

Iva Marková,  
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Na Kopečku 145, Letohrad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výsledky tříkrálové sbírky 
 
Jablonné nad Orlicí 66.459 Kč  

(22 skupinek) 
Jamné nad Orlicí 16.581 Kč  

(5 skupinek) 
Orličky     9.730 Kč  

(1 skupinka) 
Čenkovice     5.346 Kč  

(1 skupinka) 
 

Pastorační rada 
 

Ze zápisu z jednání pastorační 
rady konané dne 13. 1. 2014 
 
Pastorační rada – PR vedla rozpravu 
na tato témata: 
1. Duchovní obnova 
2. Termíny a místa farních poutí v roce 
2014 
3. Termíny zvláštních aktivit významných 
pro život farnosti 
4. 350 let trvání Královéhradecké diecéze 
5. Účast dětí a rodin při nedělních 
liturgiích 
6. Úmysly mše svaté – jak je to zavedeno 
 
Ad 1. Duchovní obnova  
PR hodlá uspořádat duchovní obnovu 
v postní době a uvažuje o oslovení p. Karla 
Moravce z Hory Matky Boží u Králík. 
Termín bude upřesněn. 
 
Ad 2. Poutě 
Většina PR se shodla na obnovení tradiční 
farní poutě na Horu matky Boží u Králík. 
Předběžně byla navržena sobota 
3. 5. 2014. PR vybízí farníky k osobním 
podílu na přípravě programu a dalším 
zajištění farní pouti na Horu Matky Boží 
u Králík. Způsob pomoci bude upřesněn. 
Dále PR vedla debatu o možné účasti 
farnosti na jedné z diecézních poutí 
v rámci jubilejního roku 350. výročí 
založení naší diecéze. PR se ale neshodla 
na žádném termínu, který by byl pro účast 
farníků vhodný. Padl návrh nabídnout 

http://www.bihk.cz/
http://www.uo.charita.cz/
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organizování účasti na diecézní pouti 
někomu z farníků. PR nabízí schopnému 
organizátorovi, možnost přichystat farní 
pouť na některé z míst, kde se budou 
konat poutě v rámci 350. výročí diecéze. 
Tento organizátor by měl počítat s tím, 
že organizace zahrnuje: vybrání termínu, 
stanovení trasy, navržení způsobu 
dopravy, vyhotovení kalkulace ceny 
a zjištění zájmu účastníků atd. Případný 
zájemce ať se domluví s otcem Pavlem 
Pokorným, a to nejpozději do neděle 
30. března 2014. 
Dále PR diskutovala o možnosti vydat se 
na pouť Na Svatý kopeček u Olomouce 
do chrámu Navštívení Panny Marie 
s předběžným datem konání v sobotu 
13. září 2014.  
 
Ad 3. Termíny významných aktivit 
Hora Matky Boží u Králík 
Správou poutního místa je pověřen rektor 
poutního místa P. ICLic. Karel Moravec. 
Prozatím jsou obnoveny nedělní 
bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v 10:00, na první sobotu v měsíci 
v 11:00 a v ostatní soboty odpolední 
v 16:00. Mimo tyto termíny je možné 
o sloužení mše svaté požádat. 
Farní pouť v Orličkách 
Do Orliček zavítá otec biskup Josef Kajnek, 
aby požehnal nový zvon. Tato slavnost se 
bude konat v rámci farní poutě patrona 
místního kostela Svatého Jana 
Nepomuckého 18. května 2014.  
Svátost biřmování v Jablonném nad Orlicí 
Při příležitosti farní pouti patrona kostela 
v Jablonném nad Orlicí, Apoštola 
Bartoloměje, udělí svátost biřmování těm, 
kdo se už nyní připravují, otec biskup Jan 
Vokál. Tato událost se bude konat 
24. srpna 2014. 
 
Ad 4. 350 let trvání Královéhradecké 
diecéze 
Modlitba za diecézi a za povolání 
Otec biskup Jan Vokál nás v letošním roce 
v rámci 350. výročí založení diecéze vybízí 
ke společné modlitbě za naši diecézi a 

za povolání s důrazem na povolání 
duchovní. 
PR rozhodla, že se tuto modlitbu budeme 
v naší farnosti modlit po každé nedělní 
mši svaté. K tomuto účelu budou 
zhotoveny zalaminované kartičky, které 
budou umístěny v kostelních lavicích.  
Modlitba za kněze, malý exorcismus 
a adorace před Eucharistií 
Na druhou stranu kartičky PR se rozhodla 
uvést texty modlitby za kněze, která je 
modlena před začátkem mše svaté, 
a k Archandělu Michaeli a uctívání 
Nejsvětější svátosti oltářní. 
PR věřícím doporučuje modlit se tyto 
modlitby ve všední dny před a po mši 
svaté. 
Kartičky nahradí lístečky, které byly 
užívány dříve a které se používáním 
poztrácely a poničily. Prosím, neodnášejte 
kartičky z kostela. 
 
Ad 5. Účast dětí a rodin při nedělních 
liturgiích  
PR chce více povzbudit děti přímou účastí 
na průběhu liturgie. Na rodičích je, aby 
děti k této aktivitě vybízeli. Pro povzbuzení 
děti k přímé účasti na průběhu liturgie je 
pro ně připravena možnost zapojit se 
do obětního průvodu. Při vstupu 
do kostela mají rodiče dětem připomenout 
možnost vzít si z připraveného košíčku 
malé dřevěné srdíčko, které pak přinesou 
k oltáři v obětním průvodu a odevzdají 
ho knězi. Přitom je na rodičích, aby děti 
upozornili, že nesení a předání srdíčka je 
symbol všeho toho, co chtějí právě ony 
Pánu Ježíši dát. I když kněz děti přímo 
nevyzve, prosíme rodiče, aby děti včas 
poslali a případně pomohli se řazením dětí 
do průvodu. Především rodičům dětí je 
při nedělní mši nabízena možnost také se 
osobně zapojit a přinést knězi na konci 
obětního průvodu dary chleba a vína – 
není to v neděli v naší farnosti žádným 
způsobem dopředu organizováno 
či přidělováno. Děkujeme všem, kteří se 
tímto způsobem do nedělní liturgie 
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zapojují. Zároveň je to příležitost pro ty 
z farníků, kteří ještě obětní dary nenesli.  
 
Ad 6. Úmysly mše svaté – jak je to 
zavedeno 
Každý, kdo stojí o sloužení mše svaté 
na konkrétní úmysl, tak může udělat 
zavedeným způsobem – osobně v sakristii 
si domluvit nejbližší vhodný termín 
s panem kostelníkem nebo panem 
farářem. Tzv. „intence“ mají navíc 
v jablonské farnosti zavedenou možnost 
pro zúčastněné osoby přinést obětní dary. 
Je to tradice nabízená jako možnost 
a může být osobně využita tím, kdo úmysl 
mše svaté projevil. Pokud zájemce 
o intenci chce věnovat dobrovolný 
finanční dar, je to možné. PR toto 
připomíná všem, kdo si této místní 
zvyklosti nejsou vědomi.  
Příští setkání pastorační farní rady se 
uskuteční v pondělí 24. února 2014 
v 19:30 na faře. 

zapsal Josef Fišer  
 

V naší farní knihovně  
 

… Proč žít, proč umírat?  
Zápas o víru v odlidštěném 
světě, John Powell 

Teoretikové mezilidských vztahů 
doporučují, abychom ventilovali své 
skutečné city. Naše myšlenky nemusí být 
jedinečné, originální nebo charakteristické, 
ale naše city jsou takové vždycky. V našich 
citech je pravda, která musí být sdělena 
v čestné a opravdové komunikaci. Sdělovat 
vše „tak, jak to je“ znamená skutečné 
darování sebe. Znamená to mít dostatek 
důvěry ve velikost a pochopení Boží, 
když mu řekneme, kdo doopravdy jsme. To 
je začátek modlitby. 

Někdy si myslím, že nejlepší 
příklady modlitby tohoto typu lze nalézt 
ve Starém zákoně. Slyším Joba proklínat 
den, kdy ho Bůh stvořil, Jeremiáše 
obviňovat Boha, že z něj dělá hlupáka, 

a žalmistu prosícího, aby Bůh zničil jeho 
nepřátele; chtěl bych jim pogratulovat, 
že řekli věci tak, jak jsou, že věděli, jak se 
modlit. 

Moderní psychologie ve snaze 
osvobodit člověka od zničujících citů 
potlačených v podvědomí se pomocí všech 
možných terapeutických metod pokouší 
uvést člověka do styku s jeho skutečnými 
pocity. Přitom se předpokládá, že člověk, 
který se naučí sdělit druhým své skutečné 
pocity, v této komunikaci prohloubí svůj 
vztah ke druhým a tímto prohloubeným 
vztahem najde duševní a citové zdraví. 
Analogicky to platí o modlitbě. Jestliže se 
před Bohem přetvařuji, nebudu s ním nikdy 
skutečně komunikovat, nikdy se opravdu 
modlit, nikdy ho skutečně nepoznám 
a nepocítím, že on zná mne. Vztah víry 
bude vždy v nejlepším případě povrchní, 
naplněný zbožným klišé, náboženskými 
fantaziemi a klamy. 
Kniha v sedmi souborech kapitol: 
1. Dnešní svět: nové rytmy, v nichž se nic 

nerýmuje, 
2. Dnešní člověk: hledání identity, 
3. Postoje dnešního člověka a náboženská 

víra, 
4. Anatomie víry, 
5. Náboženská zkušenost a modlitba, 
6. Boje a stádia víry 

 a 
7. Poznat Ježíše Krista  
vede hledajícího křesťana k přemýšlení 
o podobách a kvalitě víry v Boha. Je tedy 
pomůckou a průvodkyní, leckdy je čtenáři 
i zrcadlem ukazujícím nepříjemnou 
pravdu. Víra je dar, ne vždy jsme si této 
skutečnosti vědomi, dokonce si i někteří 
lidé troufají tento dar přizpůsobovat 
podle sebe a ne podle Božích záměrů, 
které s nimi Dobrý otec má. Francouzský 
kněz v této útlé knížce v postupných 
krocích nastiňuje jednu z cest, která vede 
k Bohu. Nečekej, že autor rozhodne 
za Tebe. Jsi svobodný člověk a rozhoduješ 
pouze sám za sebe. Pisatel nabízí své 
zkušenosti, které na cestě víry získal. 
Mohou být tedy rukou přítele, který ji ti 
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podává, aby ses o ni mohl při své cestě 
k víře opřít. 

John Powell: Proč žít, proč umírat?, 
vydal Zvon, české katolické nakladatelství 
v roce 1995, 203 stran. V jablonské farní 
knihovně – Zelené oddělení, číslo 243. 

JF 
 

Pozvání z farnosti 
 

Modlitby matek – MM 
V jablonské farnosti se budou 

modlitby matek – podobně jako modlitby 
otců – pravidelně setkávat jednou 
za měsíc v kostele 
svatého Bartoloměje.  
 

Nově 
zavedené termíny 
MM nijak neruší a 
nevylučují setkávání 
maminek v rámci 
klubu Hnízdečko. 
 

V letošním únoru se poprvé 
sejdeme v úterý 25. 2. 2014 v 18:00 hodin 
v kostele. 
 

Přijďte mezi nás modlit se.  
 

Přijít může každá žena – budoucí 
matka, maminka už narozených dětí i ta 
žena, jejíž děti ji už předešly do nebeského 
království. Přijít samozřejmě může 
i jakákoli řeholnice, neboť je mnohým 
duším duchovní matkou. Určitě 
neodmítneme i matky, kteří mají svá místa 
v jiných církvích a společenstvích nebo ty, 
kteří zatím cestu do žádného nenalezly. 
 

Upřímná modlitba nás dokáže 
změnit a pomoci nám při spoustě 
neřešitelných situací a problémů.  

V Modlitbách matek se snažíme 
spolupracovat s Pánem na obnově 
mateřství skrze modlitbu.  

Hlavním prvkem spirituality tohoto 
hnutí je nabídnout ženám – matkám 

hledání Boží vůle v jejich životech 
prostřednictvím úplného odevzdání se 
do Hospodinových rukou – v plné důvěře 
v Jeho plány. 
 

Modlitby otců – MO 
Pokračují v naší farnosti ve svých 

setkáních i v roce 2014. Modlitební 
setkání se konají pravidelně v první 
čtvrtek v měsíci v 19 hodin. Pokud potrvá 
nezvyklé teplé „zimní“ období, budou se 
setkání i nadále konat 
v kostele Svatého 
Bartoloměje. 
V případě mrazivého 
počasí se sejdeme na 
faře v místnosti 
Hnízdečka.  
 

V letošním 
únoru se sejdeme 
ve čtvrtek 6. 2. 2014 
 

Přijďte mezi nás modlit se.  
 

Přijít může každý muž – otec 
budoucí, stávající i ten, koho 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. 

Upřímná modlitba nás dokáže 
změnit a pomoci nám při spoustě 
neřešitelných situací a problémů.  

V Modlitbách otců se snažíme 
spolupracovat s Pánem na obnově 
otcovství skrze modlitbu.  

Hlavním prvkem spirituality tohoto 
hnutí je nabídnout otcům hledání Boží 
vůle v jejich životech prostřednictvím 
úplného odevzdání se do Hospodinových 
rukou – v plné důvěře v Jeho plány. 

K Modlitbám otců zve Jožka Fišer 
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Mše svaté během dovolené 
P. Pavla Pokorného 

Po   3. 2. 18.30 Jablonné n. O. 

St    5. 2. 17.00 Jablonné n. O. 

Pá   7. 2. 17.00 Jablonné n. O. 

Ne  9. 2.  8.00 Jablonné n. O. 

            9.30 Jamné n. O. 

 11.00 Orličky 

  Po  10. 2.  18.30 Jablonné n. O. 

  St   12. 2.  17.00 Jablonné n. O. 

  Pá  14. 2.  18.30 Jablonné n. O. 

Při pohřbu budu zastupován  P. Ireneuszem Szocinskim 

tel. 739 409 356. 

 

Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu díkůvzdáním.  (Žalm 69:31) 
 

Milí farníci,   
zveme všechny z vás, kteří máte chuť chválit Pána zpěvem 

či hrou na nějaký hudební nástroj, do naší SCHOLY!   
Zkoušky se konají každou první sobotu v měsíci 

v 15:00 hod. na faře a může na ně přijít úplně kdokoli. Na věku 
ani míře zkušeností vůbec nezáleží.  Těšíme se na Vás! 

za scholu Janča Majvaldová (736 720 295) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. února. Další reakce, 
připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout 
o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit                            redakce 
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Hnízdečko pro školáky  
bude ve čtvrtek 6. února  
od 16:30 do 18:00 hod.  

Čekají nás hry a činnosti  
na téma Ježíšova 

podobenství. 
 

 

Mše svatá pro děti bude ve čtvrtek  
20. února od 16:30 hod. v kostele.  

Po mši svaté krátký program na faře. Možná, 
že se dozvíme, kam až s otcem Pavlem 

docestovaly všechny hračky pro děti v Etiopii, 
které jsme přinesli na předešlou dětskou mši. 

 

OOOddd   SSSiiinnnaaajjjeee………   

   
   

   

   
                  

                                                      ………pppooo   BBBeeetttlllééémmm   

Slovem a obrazem 
vás provedou účastníci 

národní pouti Svatou zemí 
paní Marie Rousová 
a rodina Holíkova. 

16. února 2014 v 18 hodin  
na faře v Jablonném nad Orlicí. 

 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
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