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Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby
U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející z výroku
svatého Pavla: „Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým,
abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“ (2 Kor 8,9)
Papež připomíná, že Bůh se neprojevuje prostřednictvím světské moci a bohatství, ale slabostí
a chudobou: „Kristus, věčný Boží Syn, v moci a slávě rovný Otci, se stal chudým; sestoupil mezi nás
a ke každému z nás se přiblížil; sám sebe se zřekl a „vyprázdnil se“, aby se nám ve všem připodobnil…
Důvodem toho všeho je Boží láska; láska, která je milostí, velkodušností a touhou po blízkosti; láska,
jež neváhá, aby se darovala a obětovala se za milované tvory… Ježíš se stal chudým proto, aby nás
utěšil, zachránil a osvobodil od naší ubohosti. Co tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš osvobozuje
a činí bohatými? Je to právě jeho způsob, jakým nás miluje a jakým se nám přibližuje, jako milosrdný
Samaritán, který přistupuje k polomrtvému člověku, zanechanému na okraji cesty. Co nám dává
pravou svobodu, pravou spásu a pravé štěstí, je jeho milosrdná, něžná a sdílející láska.“
I my křesťané jsme dle Svatého otce „při následování našeho Pána povoláni k tomu, abychom viděli
bídu svých bratří, dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.“
Papež ve svém poselství upozorňuje na to, že bída není totéž co chudoba – bída je chudoba
bez důvěry, bez solidarity a bez naděje. A rozlišuje tři druhy bídy – hmotnou, mravní a duchovní:
„Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách nedůstojných
pro lidskou osobu.“ Proti této bídě mají křesťané stavět svou službu – diakonii, „kterou vychází
v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář lidstva.“ Mravní bída spočívající v tom, že se člověk stal
otrokem hříchu a neřesti, se dle papeže „vždy spojuje s duchovní bídou, jež nás zasahuje, když se
vzdalujeme od Boha a odmítáme jeho lásku. Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha,
který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se na cestu
směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.“
Za pravou protilátku proti duchovní bídě označil papež František evangelium. To jsou věřící
povoláni přinášet všem, kdo žijí v hmotné, mravní a duchovní bídě: „Pán nás zve, abychom byli
radostnými hlasateli poselství o milosrdenství a naději!
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Je krásné zakoušet radost z šíření této radostné
zvěsti, sdílet poklad nám svěřený, abychom
potěšovali zničená srdce a dávali naději mnoha
bratřím a sestrám ponořeným do temnoty. Jde
o to, abychom následovali a napodobovali
Ježíše, který, plný lásky, vyšel vstříc chudým
a hříšníkům jako pastýř za ztracenou ovcí.“
Právě postní doba je pak vhodná k tomu,
abychom se dokázali o své bohatství podělit.
„Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho
se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým
a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme
na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic
platné dávání bez kající dimenze. Nemám
důvěru k almužně, která nic nestojí a která
nebolí,“ říká papež.
František končí své poselství požehnáním
a přáním, aby Duch Svatý podporoval naše
předsevzetí a posiloval „v nás pozornost
a zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom
se stávali milosrdnými a konali milosrdenství.“
připravila ZS

Svatý Josef
Patron řemeslníků, tesařů, dřevorubců,
truhlářů.
Jeho atributy jsou hůl, tesařské nástroje
a někdy také nese Ježíška.
Svatý Josef žil v 1. století. O sv. Josefu,
pěstounu Pána Ježíše, se zmiňuje jenom
evangelista Matouš a Lukáš. Naposledy se
Písmo o sv. Josefu zmiňuje tehdy, když hledá
dvanáctiletého Ježíše v chrámě.
Ráda bych připomněla, že v loňském
roce proběhlo setkání u obrázku sv. Josefa zde
v Jablonném. K obrázku se dostanete po cestě
od zverimexu směrem nahoru na louku.
Text je čerpán z knihy
J. Heyduka – Svatí církevního roku
připravila RJ

Liturgický rok
Půst v roce povolání
Takový název má knížka, kterou vydalo
biskupství královéhradecké v tomto jubilejním
roce 350. výročí jejího založení. V této brožuře
nás
postní
dobou
provedou
kněží
královéhradecké diecéze, poodkryjí příběhy
svého povolání a vydají svědectví o své osobní
cestě za Kristem.
Brožury si můžete zakoupit v kostele,
pokud by byly již rozebrány, můžete se zapsat
do objednávkového archu.
Jako malou ukázku z této knížky vám
nabízíme příběh pana biskupa Josefa Kajneka.

Když se řekne měsíc březen
Měsíc březen je poslem jara. Příroda se
probouzí ze zimního spánku – i když letos tedy
žádná velká zima nebyla – a nastává jarní
slunovrat. Stromy začínají pučet a nastává čas
jarních prací na zahrádkách. Nastává také doba
postní. V březnu slaví svátek svatý Josef –
19. března, 25. března je pak slavnost
Zvěstování Páně. Chci také připomenout,
že 30. března začíná platit letní čas, a tudíž si
nezapomeňte posunout hodinky o hodinu
dopředu.

ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
Mt 7,7-12
Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste
a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte,
a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí,
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dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu
se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá
vlastnímu synovi kámen, když ho prosí o chléb?
Nebo když poprosí o rybu, že mu dá hada?
Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat
svým dětem dobré rady, čím spíše váš nebeský
Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Co tedy
chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy
dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“
Každý kdo prosí, dostává
Přátelé, jistě jste už udělali zkušenost
s tímto Božím slovem, a také je vám jasné,
že Ježíšův slib „kdo prosí, dostává“ nefunguje
jako automat, že by člověk „vhodil“ modlitbu
a ihned mu „vypadlo“ jeho splněné přání.
Kdo se ale s důvěrou obrací k Pánu Bohu, jistě
ho Bůh vyslyší, ale někdy nebo často ne ihned
a ne tak, jak si ve své netrpělivosti představuje.
Chtěl bych v tomto sborníčku myšlenek
a svědectví o skutečnosti povolání ke kněžství
vyprávět zkušenost mých rodičů s Ježíšovým
příslibem „kdo prosí, dostává“. Chápejte,
přátelé, že vám tímto vyprávěným příběhem
dovoluji, abyste vstoupili do mého nitra,
do soukromí, ale nedělám to pro nic jiného,
než aby byl oslaven Pán, abychom mu byli stále
vděčni a radovali se z toho, že nám chce být
nablízku.
Čím je člověk starší, tím cítím větší
vděčnost vůči svým rodičům a prarodičům,
kteří mi vtiskli do života řadu zásad. Tatínek mi
zemřel, ještě než jsem dosáhl pěti let a tehdy se
maminka s námi třemi dětmi odstěhovala
z Polné ke svým rodičům do Kutné Hory, aby jí
s námi pomohli. Viděl jsem, jak mamince šlo
o to, abychom měli jako vybavení do života víru
v Pána Boha a jak pro to přinášela všemožné
oběti. Vnímal jsem její životní zápasy, nakolik je
dítě toho schopno. Byla to padesátá a šedesátá
léta minulého století.

Ministrování,
být
blízko
onomu
tajemství, aniž bych to chápal, mne od dětství
přitahovalo. Jako dítě jsem si hrál tak, že jsem si
oblékl nějaký velký ručník a „sloužil jsem mši
svatou“. Potom v době dospívání jsem
na myšlenku stát se knězem úplně zapomněl
a představoval jsem si svůj život tak, že založím
rodinu.
Potom přišel rok 1968, který nám, tehdy
mladým lidem, otevřel nové obzory. Chodil
jsem tehdy zpívat do chrámového sboru a tam
jsem často v „basech“ seděl vedle Ing. Míly
Fialy. Jeho jsem také v předešlém roce požádal
o kmotrovství při biřmování. Mnohokrát jsem
z kutnohorského arciděkanství ze zkoušky s ním
šel pěšky až do Malína, jeho bydliště. Pak mne
šel on vyprovodit na železniční nadjezd a já zase
s ním až do Malína, kde jsme se konečně
rozešli. Pro mne byly tyto večerní rozhovory
nezapomenutelné zážitky. V době „pražského
jara“ nabízeli Mílovi z funkce ekonoma
postavení ředitele ovčárského cukrovaru, ale on
jim oznámil, že odchází do semináře, aby se
připravil na cestu kněžství. Když jsem
nastupoval do litoměřického semináře v roce
1971, byli jsme tam ještě půl roku spolu.
Blížil jsem se ke kněžskému svěcení
a jednou mi maminka vyprávěla tuto
vzpomínku: „Když jsme ještě bydleli v Polné,
bylo to krásné a šťastné období naší rodiny, měl
tam nějaký kněz primici. Když jsme se vraceli
z kostela domů, tatínek vezl dvě děvčata
na sporťáku a já tebe v hlubokém kočárku,
při rozhovoru jsme zjistili, že jsme se nezávisle
na sobě oba modlili, kdyby to Pán Bůh chtěl,
aby se ten jejich malý jednou stal knězem.“
Každý kdo prosí, dostává. Pán
po osmadvaceti letech a různých peripetiích,
které jsem naznačil, splnil modlitbu mých
rodičů. Když jsem později zjistil, že existuje
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tzv. schematismus, ve kterém je možné zjistit,
koho to byla primice v roce 1949, našel jsem si,
že to byl P. Josef Landa, rodák z Dobroutova,
farnost Polná. Když jsem P. Landu pohřbíval
27. října 1993 v Sebranicích, už jako biskup,
zmínil jsem se s vděčností o tomto duchovním
poutu s tímto knězem.
biskup Josef Kajnek

V naší farnosti se zapojíme tímto
způsobem:
Model města Jeruzaléma – bude
po celou postní dobu umístěn u bočního oltáře
Pána Ježíše. Model vyrobili školáci v Hnízdečku
z různých materiálů. Přijďte se podívat, jak se
jim to povedlo. Město však nebude úplné.
Postupně doplníme důležitá místa biblických
událostí. Budeme stavět hradby, přidáme
jeruzalémský chrám, dům velekněží Annáše
a Kaifáše, římskou pevnost Antonia – sídlo
Poncia Piláta, palác Heroda Velikého,
večeřadlo, Getsemanskou zahradu, Golgotu
a hrob, kde byl Ježíš pohřben a vzkříšen.
Nástěnka – v boční předsíni bude
k tomuto tématu připravena nástěnka,
kde se můžete dočíst některé zajímavosti,
které se vztahují k Jeruzalému.
Zapojení dětí – na závěr každé nedělní
mše svaté v postní době budou děti pozvány
dopředu k „našemu Jeruzalému“, kde společně
doplníme část města a povíme si, jak souvisí
s Velikonočními
událostmi.
Prosíme
o spolupráci rodiče dětí – pokud nebudou mít
odvahu přijít samy dopředu, přijďte s nimi!
JN

JERUZALÉM
– město, kde se odehrály poslední
události z Ježíšova života

Malé zamyšlení o Kristově
přítomnosti v našich utrpeních

Katechetické
centrum
biskupství
královéhradeckého nabízí dětem pro tuto
postní dobu téma Jeruzalém. Připravené
aktivity nás mohou vést k zamyšlení
nad důležitými událostmi z Ježíšova života,
které se odehrály právě v tomto městě a jeho
okolí. Hlavním prvkem této postní přípravy je
zjednodušený model Jeruzaléma, kde si
můžeme spojit biblickou událost s konkrétním
místem.

Ježíši Králi, řekl jsi, že
v každém
potřebném
sloužíme Tobě anebo Tebe
odmítáme. Vím, že jsi stále
s námi na všech cestách,
kterými bolestně klopýtáme
naším neutěšeným světem.
Synu člověka – Kriste Bože:
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I.
Vím, že jsou lidé vlečení před soud a posmívaní
pro pravdu. Rozpomeň se na Pilátův soud a buď
jejich silou.

vydíráni, aby se dovedli bránit nenáležitým
požadavkům.
IX.
Vzpomeň na trhnutí provazem a kopnutí,
kterým Tě probrali z mrákot nového pádu, a
zachraň i za cenu bolesti ty, kdo propadli do
přeludů drog, opilství či gamblerství. Dej sílu,
trpělivost a rozhodnost těm, kdo s nimi mají žít.

II.
Vím, že jsou lidé, na které dolehl těžký, krutý
úděl. Rozpomeň se, jak jsi přijal kříž, a dej jim
sílu ho přijmout a nést.
III.
Vím, že jsou lidé, kteří klesli vyčerpáním.
Vzpomeň na svou slabost a povstání a vlij jim
novou odvahu.

X.
Vzpomeň, Pane, jak z Tebe strhávali šaty, a dej
aby ti, kdo byli zneužiti nebo znásilněni, nalezli
znovu klid, sebedůvěru a důvěru. Dej, ať najdou
krásný lidský vztah.

IV.
Je mnoho odstrčených dětí, o které nikdo
nedbá, ani vlastní rodiče. Vzpomeň na svou
matku, která Tě neopustila ani na cestě bolesti.
Vzpomeň, jak Tě povzbudila její láska, a dej, aby
se jich ujala vlídná žena, třeba cizí.

XI.
Rozpomeň se, Pane, jak Tě přibili na kříž, a dej
těm, kdo jsou bezmocně připoutáni k lůžku,
úlevu v bolestech, milou návštěvu, vnitřní
svobodu.

V.
Vzpomeň, jak ses děsil, že nedojdeš a dej
průvodce všem, kdo již nemohou a stojí bez
pomoci. Pomoz těm, kdo se dostali do těžko
řešitelných nesnází a náhlých neřešitelných
situací.

XII.
Ty, který jsi za lidi vydal vše až do niternosti
srdce, otevři pěsti skrblíků a sobců a dej jim
poznat radost otevřené dlaně. Je kolem nás
tolik potřebných.
XIII.
Vzpomeň na tiché slzy a žal tvé Matky, která Tě
chovala mrtvého tak něžně jako živého, a dej
truchlícím víru, že láska nikdy nepřestává.

VI.
Je mnoho lidí, kteří si zoufají nad lidskou zlobou
a propadají zahořklé samotě. Pošli jim do cesty
útěšného člověka, který jim bude svědčit o tom,
že láska nevymizela.

XIV.
Uložili Tě, Pane, do hrobu a byl jsi připočten
k těm, kdo nejsou nic. Pohlédni na ty,
kdo nemají práci a jsou přebyteční. Dej, ať ji
najdou, vrať jim smysl a důstojnost života.

VII.
Vím, že jsou lidé, které tíží dluh, kteří upadli
do dluhů a mohou klesat dál a dál, do krádeží,
do alkoholu, drog. Motají se v kruhu a nejsou
s to vstát. Vzpomeň na svůj druhý pád a podej
jim pomocnou ruku, věcnou lidskou oporu.

A mně, pro kterého jsi jako pro jednoho
z lidí také trpěl, zemřel a zvítězil, dej, abych ve
zmatku a spěchu nemyslel planě na bolesti
celého světa, s nimiž nic nesvedu, a přitom
nezapomněl na to, co v běhu svého života
udělat mohu a mám, zde a dnes.
P. Petr Piťha

VIII.
Když jsi byl vystaven falešnému soucitu, ohradil
ses pevně. Dej sílu těm, kdo jsou citově
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projevila nemoc, tentokrát mnohem vážnější.
Léčil se v nemocnici Milosrdných bratří
v Novém Městě nad Metují. Z Nového Města
nad Metují také dojížděl na pneumo
v nemocnici v Hradci Králové, kde se léčil
u pana docenta Ulricha. Na nemocničním pokoji
se seznámil s jednou paní, která ho prosila
o pomoc při smíření s manželem. Nevědomky
se tak seznámil s mužem, který ho bude
po letech vyšetřovat.
29. června 1937 přijal kněžské svěcení
v Hradci Králové od jeho eminence Mořice
Píchy a následně byl vyslán do farností v Novém
Hrádku, Samšině, Ostužné a v Lochenicích.
V roce 1941 byl poslán do farnosti v Přeseticích,
kde působil až do podzimu roku 1945 a jeho
obětavá práce si získala přízeň tamního
obyvatelstva.
Na jeho tragický osud měla mít vliv
až další farnost v Míčově, na kterou byl
jmenován na podzim roku 1945. Na novém
působišti poznával každodenní těžký život lidí
v obci. Svojí činorodou prací se jim snažil život
ulehčit. Při práci pro obec i farnost se setkal
i s nepochopením,
závistí
a
zjevným
nepřátelstvím. Pro svůj dar odhalovat pravdu
byl v té době osloven státní policií, aby ji
pomohl při pátrání po zrádcích partyzánské
skupiny Mistra Jana Husa. Při tomto vyšetřování
objevil stopu, která vedla až k tehdejším
předním představitelům státní policie. V roce
1946 byl jmenován farářem tamní farnosti.
Po únorových událostech v roce 1948 byl
na něho od tamních funkcionářů KSČ vyvíjen
nátlak, aby opustil obec. Jednalo se o vyřizování
osobních účtů. Tamní komunisti mu nemohli
zapomenout jeho přínos pro obec a jeho
značnou oblíbenost u prostých lidí. Byl donucen
farnost v Míčově opustit.
Krátce působil v Újezdě u Chocně. Akce
„K“ ho zastihla ve zdejší farnosti a požadavek,
aby nečetl pastýřský list kardinála Berana, rázně
odmítl.
V roce 1949 je poslán do farnosti
Jablonné nad Orlicí, ale ani zde není ušetřen
pronásledování. První pokusy o jeho zatčení StB

Zažili jsme
Život a utrpení patera
Vladimíra Hájka
(navazuje na článek z min. čísla)
Vladimír Hájek
se narodil 23. července
1910 v Horní Cerekvi
v rodině
řezníka
Františka Hájka jako
třetí ze čtyř dětí.
Nejstarší byla Marie,
pak bratr František,
nejmladší byl bratr Jan.
Rodina Hájkových dále
spravovala
hospodářství o výměře 20 ha. Patřila teda mezi
zámožné rodiny. Bylo to ale vykoupeno tvrdou
prací všech jejích členů, a i tím, že se snažila
pracovat ve prospěch města. Obecnou
a měšťanskou školu Vladimír Hájek absolvoval
v Horní Cerekvi. Už od dětství nesnášel,
když starší a silnější děti šikanovaly mladší
a slabší spolužáky. Vždycky se snažil zastat se
mladšího spolužáka. Inspiraci pro své budoucí
povolání našel u pana faráře v Horní Cerekvi
patera Františka Jelínka a jeho bratra Václava.
Silný vliv na jeho povahu měl i kaplan tamní
farnosti a jeho matka.
Na přímluvu pana ředitele u jeho rodičů
se začal připravovat na přijímací zkoušky
na gymnáziu v Českých Budějovicích. Tehdy
do jeho života náhle nepříznivě zasáhl osud –
vážně onemocněl. Jako zázrakem se uzdravil.
On sám říkal, že si ho vyprosili řeholnice
v klášteře v Počátkách. V roce 1931 zasáhla
rodinu Hájků tragédie. Nejstarší syn František
nešťastně zahynul při požáru. Po maturitě
v roce 1932 na Jirsově gymnásiu se nechal
zapsat na studia na bohoslovecké fakultě
v Hradci Králové. V průběhu prvního ročníku
se musel
vyrovnat
s bolestnou
ztrátou
své maminky, jež mu byla životním příkladem
a kterou měl velmi rád. Opět se u něho
6
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sice nevyšly, ale bylo jen otázkou času, kdy a
za jakých okolností se o to StB znovu pokusí.
Vladimír Hájek si toto nebezpečí uvědomoval
a snažil se, aby byl přeložen na menší farnost.
Koncem roku 1952 byl na něho nasazen agent
Petrů, který v jablonské farnosti strávil tři dny.
Ale Vladimír Hájek v něm poznal člověka,
kterého již dříve viděl na krajském velitelství
StB v Hradci Králové. Agent Petrů se mu snažil
říci pravý opak, a sice že je agentem západních
zpravodajských služeb. Své tušení o něm si
Vladimír Hájek potvrdil několika zkouškami.
Přítomnost cizího člověka na faře tak nikde
nehlásil, což se mu za pár měsíců stalo
osudným. V průběhu roku 1953 přišla na faru
v Jablonném paní Marie Neškudlová, vdova
po paramentáři. Požadovala po panu faráři
úschovu truhly s bohoslužebnými předměty.
Vladimír Hájek odmítal jejímu požadavku
vyhovět, ale okolnostmi byl nakonec donucen
svolit.
19. listopadu 1953 byl vyzván, aby se
dostavil na krajskou vojenskou správu v Hradci
Králové. Jako důvod byla uvedena zdravotní
prohlídka. Protože otec Hájek tušil úplně jiný
důvod, rozloučil se se svými blízkými. Jeho
tušení se potvrdilo. Byl podroben několika
tvrdým výslechům a na faru se vrátil až třetí
den. Ani po návratu do své farnosti mu není
dána chvíle oddychu. Vladimír Hájek je zatčen
StB
při
přípravě
betléma
v kostele
sv. Bartoloměje 23. prosince 1953. Následně je
převezen na krajskou správu StB v Hradci
Králové, kde se jeho případu ujal člověk,
který mu sliboval pomstu za dobrodiní,
které prokázal jeho zemřelé paní. Vyšetřován
a vězněn je ve Vysokém Mýtě a na proces je
převezen ke krajskému soudu v Hradci Králové,
který se koná začátkem dubna 1954. Znovu
je podroben nelidskému zacházení a jen jeho
víra v Boha mu dává sílu překonat tyto těžké
dny. Následky výslechů se začínají projevovat
na jeho zdraví a ponese si je až do konce svého
života. V následném procesu, kdy se musel
naučit odpovědi, byl odsouzen na čtrnáct let.
Hned po procesu byl převezen do Leopoldova.

V květnu 1960 byl na amnestii
propuštěn z věznice ve Valdicích. Po propuštění
z vězení mu bylo nabídnuto místo kněze
v Králíkách. Mělo to ale podmínku, musel by
podepsat spolupráci s StB. Odmítl, a tak
pracoval jako pomocný dělník na stavbě,
v pivovaře, vázal košťata, roznášel poštu
a nakonec pracoval jako příslušník závodní
strážní služby.
V období pražského jara se snažil o revizi
procesu, ve kterém byl neprávem odsouzen.
Ale v roce 1972 vlivem normalizace svoji žádost
stahuje. Jeho touha vrátit se za oltář ho zavedla
až do olomoucké diecéze, kde je mu nabídnuto
místo. Děje se tak na jaře 1969, kdy jeho kroky
zamířily do Hradce nad Svitavou. Tam ho
doprovodila i jeho tetička, která mu byla
dobrou hospodyní i dobrým rádcem v životě.
Po smrti tetičky se jejího místa ujala Maruška
Chmelařová, která se o Vladimíra Hájka starala
do konce jeho života. I v novém místě se snažil
Vladimír Hájek dělat vše z lásky k Bohu
a k svému bližnímu.
Svou
poslední
mši
odsloužil
Vladimír Hájek 16. prosince 1987 v malé
kapličce v Hradci nad Svitavou. Druhý den
onemocněl. Měl ještě přání vrátit se do kostela
zvěstovat
svým
bližním
příchod
Spasitele.
Jeho
přání se však
nesplnilo.
Vladimír
Hájek
zemřel v ranních
hodinách
22. prosince 1987
a pochován
je
v kněžském hrobě
v Jičíně.
Vladimír Hájek vzpomíná na jeden z výslechů
ve Vysokém Mýtě:
Vyšetřovatel se ho ptal: “Prosím Vás, co v tom
kostele s lidmi děláte?“
Vladimír Hájek mu odpověděl: „Učím lidi myslet,
a dobře myslet.“
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Vyšetřovatel na to: „Já to pořád říkám, jste
nebezpečný člověk.“
Vladimír Hájek spráskl ruce a povídá mu:
„Jó, pane, to já teď chápu. Vy chcete, aby lidi
nemysleli. A když někdo chce, aby mysleli,
tak páchá protistátní činnost.“

Karneval na faře
V neděli před Popeleční středou se
na faře v Jablonném konal dětský maškarní
karneval. Ne, ovšem ledajaký! Téma bylo
biblické, takže děti přicházely přestrojené
za postavu či zvířátko z Bible.
Zúčastnil se například: Herodes a jeho
voják, několikero andělů.., pět prozíravých
panen, dva Mojžíšové / z toho jeden dokonce
s planoucím hořícím keřem!/, dále Rút,
Jákob..... a samozřejmě nesměl chybět Noe
a spousta roztomilých zvířátek, která se chtěla
zachránit před potopou!
Dohromady se sešlo 32 dětských
účastníků a mnohde se do karnevalu zapojila
i celá rodina!
Společně jsme si zazpívali, potom děti
plnily různé úkoly a zatancovaly si s balónky.
Dospělí se mezitím mohli občerstvit u príma
nedělních chlebíčků a buchet a popovídat si
u kávy.
No a nakonec děti čekala tombola,
kde každý vyhrál malou sladkost a věcnou
odměnu!
Myslím, že spokojenost byla všeobecná,
a proto také děkujeme za dobrý nápad a všem,
kdo pomohli s organizací.
M. Roš.
Foto Martin Jareš

Na vernisáži výstavy Nepohodlný Hájek
přednesl 22. prosince 2013
na jablonské faře pan Pavel Kalous

připravil JF

Poslední vrchol
Od ledna letošního roku je na plátnech
českých kin možné zhlédnout výjimečný
dokument Poslední vrchol. Tato příležitost bude
22. března i v kině v Jablonném nad Orlicí. Film
přibližuje život španělského kněze, profesora
filozofie a zároveň vášnivého horolezce Pabla
Domingueze Prieta, který ve svých čtyřiceti
dvou letech zemřel při sestupu horského
masivu Moncayo. Stát na vrcholu pro něj bylo
symbolem toho, o co v životě usiloval, být blíže
Bohu. Jeho tragická smrt se stala pro režiséra
Juana Manuela Cotela podnětem, aby o něm
shromáždil svědectví. Jsou plná radosti, naděje,
smíchu i slz.
Přátelé,
rodina,
studenti a kolegové Pabla popisují jako vřelého,
vtipného, inteligentního, ale skromného
člověka,
který v jejich
srdcích
zanechal
hlubokou stopu. Žil život naplno a s radostí.
Pevně věřil v to, že ze všeho nejvíce musíme
hledat Boha, protože všechno ostatní je
konečné.
Hana Strnadová
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Příspěvky čtenářů

Rozhovor s …

Vzpomínka na významného kněze

Radmilou Faltusovou a Pavlem
Pokorným o cestě do Afriky

Znal jsem ho z radia Svobodná Evropa,
kdy sloužil mši svatou z Mnichova. Jednu neděli
otec Anton, druhou neděli otec Karel.
Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921
v Rožmitále pod Třemšínem, kde začíná jeho
dramatický životní příběh.
Kněžské svěcení přijal v roce 1948 a působil
poté na Šumavě. Za stupňující se komunistické
hrůzovlády byl nucen uprchnout za hranice.
Působil misijně v Alžírsku, poté v Německu mezi
českými exulanty. Od roku 1958 jako kněz
pracoval ve Svobodné Evropě až do pádu
komunismu.
Po sametové revoluci se vrátil do své země
– do jižních Čech. Na konci léta 2001 jsme byli
s přáteli na faře v Železné Rudě. Zajeli jsme
do Sušice na Andělskou pouť. Ještě jsem
ho neviděl, slyšel mluvit při mši svaté a poznal.
Po skončení mše svaté jsem se k němu protlačil
a po představení s ním promluvil. Mimo jiné,
pane faráři, já vás poslouchal. On mi řekl:
„Ale já nevěděl, jestli mě někdo poslouchá.“
Jeho dny se naplnily v lednu 2014 ve věku
92 let.
Bohuslav Hanuš

Jsme rádi, že se otec Pavel vrátil šťastně
ze své dovolené. Spolu s celou výpravou
cestovali z naší farnosti do Etiopie ještě Jakub
Hejný a Radka Faltusová. Všichni se už moc
těšíme na fotky a vyprávění zajímavých zážitků
z cesty. Ale protože jsme nedočkaví a zvědaví,
položili jsme jim pár otázek.
Otázky byly položeny i zodpovězeny
písemně a každý si mohl vybrat, na které chce
odpovědět.
1. Proč vaše dovolená/cesta směřovala právě
do Etiopie?
2. Co se vám vybaví teď, když se řekne
Etiopie?
3. Čím se lidé v Etiopii živí a jak žijí?
4. Nejzajímavější zážitek?
5. Co hygiena a zdravotnictví v Etiopii?
6. Co jste tam jedli a pili? Využili jste i filtr
na vodu?
7. Co si z Etiopie
a zkušenosti?

odvážíte

–

pocity

8. Děkujeme za voňavé kadidlo z Etiopie. Jak
se k Etiopii kadidlo váže?

Snímek v okamžiku setkání
pořídil můj švagr.
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Radmila Faltusová
1. Já si vždy přála navštívit Afriku, takže se mi
splnil můj sen. A Etiopie je nádherná země
s ohromujícím
dědictvím
křesťanství,
které by tedy „v černém koutě Afriky“ nikdo
nehledal. Když P. Jan Linhart napsal: „Jedeme
do Etiopie!“, vůbec jsem neváhala a jsem moc
ráda, že mě vzali do výpravy, přestože jsem byla
jediná žena.
2. Spousta lidí, oslíků a opic.
3. Převážně zemědělstvím. Žijí velice skromně
a chudě.
4. Pro mě byl největší zážitek vidět práci sester
matky Terezy. Navštívili jsme dva jejich domy –
jeden v Addis Abebě, kde bylo 700 pacientů,
druhý menší v Avase. V obou domech byly
i sestry ze Slovenska, které nás provedly
a vyprávěly o své práci. Byl to silný zážitek.
Dveře jsou tam otevřené a jako dobrovolník
tam může na jakoukoliv dobu odjet pracovat
každý zájemce.
5. Zdravotní péči si pacient platí, lidé jsou chudí
a většinou na to nemají. Také proto jsou domy
sester matky Terezy tak plné. Hygiena? Oni ji
moc neřeší.
7. Možná trochu více skromnosti a pokory. Lidé
jsou tam chudí a vůbec nemají tolik věcí jako
my tady, přesto jsou možná svobodnější
a šťastnější.

2. Nedostatek pitné vody. Na Etiopii
si vzpomenu vždy, když splachuji záchod čistou
pitnou vodou a mám při tom výčitky svědomí.
6. V Etiopii jsme jedli vepřové řízky, lovecký
salám, polévky Vitana a pili slivovici. Kromě
vlastních zásob potravin z ČR jsme ochutnali
i místní dobroty např. Inžáru, nebo avokádovou
kaši (dobré, ale ty následky…). Vodu jsme
s úspěchem filtrovali pomocí zařízení, které mi
nadělil Ježíšek pod stromeček.
8. Bohoslužby ortodoxní církve v Etiopii kadidlo
hojně využívají, proto ten voňavý suvenýr.
Děkujeme!

Pastorační rada
Ze zápisu z jednání pastorační rady
konané dne 24. 2.2014
Pastorační rada – PR vedla rozpravu
na tato témata:
1. Revidování témat z minulého setkání
2. Termíny zvláštních aktivit významných
pro život farnosti
3. Bohoslužby křížové cesty
4. Prožívání postní doby dětmi
5. Prožívání doby postní ve farnosti
Ad 1. Revidování témat
Duchovní obnova
Termíny a místa konání farních poutí v roce
2014
Znovu připomenout – vyzvat farníky k možnosti
zapojit se do přípravy poutí. Prozatím se ozval
jeden možný organizátor. Termín zůstává
nejpozději do neděle 30. března 2014.

Pavel Pokorný
1. Před 15 lety jsem už v Africe s P. Janem
Linhartem byl, tehdy jsme navštívili Senegal.
Říká se, že existuje „africký virus“, který
postihne každého, kdo do Afriky zavítá a který
pak takto nakaženého nutí znovu se do Afriky
vracet. Něco na tom bude. Myslím, že tento
virus donutil P. Jana naplánovat cestu
do Etiopie a ani já už pak nemohl nejet.

Ad 2. Termíny významných aktivit
15. března 2014 sobota – Jablonné nad Orlicí
fara 18:00: koncert členy skupiny Oboroh,
Slávka Klecandra – postní písně a žalmy
Ve dnech 17. a 18. března 2014 (pondělí
a úterý) se bude o. Pavel účastnit poutě
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pro kněze. V tyto dny bude stanoven zvláštní
čas pro konání liturgie.
22. března 2014 sobota – Jablonné nad Orlicí
17:00 – filmové představení v jablonském kině:
Poslední vrchol.
12. dubna 2014 sobota – Hradec Králové:
diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
25. května 2014 neděle – Jablonné nad Orlicí:
při nedělní mši svaté bude uděleno dětem první
svaté přijímání
31. května 2014 sobota – Hradec Králové:
diecézní setkání dětí
Ad 3. Bohoslužby křížové cesty
PR se shodla na zvýšení počtu konání
bohoslužby křížové cesty a to před pondělní
a páteční mší svatou. Křížová cesta bude
pokaždé začínat v 18:00 a mše svatá
bude následovat buď v 18:30, nebo později –
podle toho, jak dlouhá pobožnost v ten den
bude. V první pátky křížová cesta nebude,
ale adorace před vystavenou Eucharistií –
tak jak je zavedeno.
Termíny konání bohoslužeb křížové cesty
v postní době 2014:
pátek 7. března – nebude – první pátek
pondělí 10. března 2014 v 18:00;
pátek 14. března 2014 v 18:00;
pondělí 17. března 2014 po mši;
pátek 21. března 2014 v 18:00;
pondělí 24. března 2014 v 18:00;
pátek 28. března 2014 v 18:00;
pondělí 31. března 2014 v 18:00;
pátek 4. dubna – nebude – první pátek
pondělí 7. dubna 2014 v 18:00;
pátek 11. dubna 2014 v 18:00
pondělí 14. dubna 2014 v 18:00;
Velký pátek 18. dubna 2014 v 15:00

PR nabídne ochotným farníkům, kteří by rádi
prováděli lid pobožností křížové cesty, aby si
vybrali termín, který se jim bude nejlépe hodit.
Ad 4. Prožívání postní doby dětmi
Pro letošní dobu postní bude využit námět
z diecézního setkání pro katechety – stavba
Věčného města. Bude postupně probíhat
každou neděli v kostele – předběžně stanoven
čas po mši svaté. Zajišťuje J.N.
Ad 5. Prožívání doby postní ve farnosti
a) Jubilejní rok – rok povolání. K dispozici je
možnost zakoupení brožovaného průvodce
postní
dobou.
Autorem
jsou
kněží
z královéhradecké diecéze. Bude nabídnuto
farníkům po nedělní mši svaté k zakoupení,
případně k objednání, bude-li další zájem.
c) Pašije – diskuze nad možnosti zorganizovat
přednes zpívaných pašijí při liturgii Květné
neděle a ve Svatém týdnu. Budou osloveni
možní zpěváci.
Skládací
papírové
pokladničky
Charity.
Nabídnout farníkům po nedělní mši svaté –
možnost jednoho způsobu, jak se v postní době
odříci čehokoli materiálního, co lze vyčíslit
penězi, ukládat do pokladničky a na konci postu
neshromážděné finance věnovat na dobrý účel
potřebným lidem – ryze dobrovolné
a individuální. Nabízí se využití hlavně
v rodinách s dětmi.
d) Hořící keř – film o událostech kolem
sebeupálení Jana Palacha, vyznamenaný
11 cenami Českého lva 2014. V této souvislosti
PR diskutovala nad možností objednat
do produkce jablonského kina zajímavé tituly,
které je možné sehnat v databázi filmů pro kina
v ČR. Tuto možnost bude dobré využít. Účel
bude ale splněn pouze tehdy, pokud farníci
svou účastí na projekci vybraného filmu ocení
snahu provozovatele – města Jablonné – takový
film uvést. Úkolem do budoucna je – vytipovat
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zajímavé tituly, které by obohatily členy
farnosti a samozřejmě i ostatní zájemce. Nabízí
se zajímavé projekce doplnit i krátkým
komentářem nebo řízenou besedou – pokud
bude
v našich
silách
něco
takového
zorganizovat.

k Václavskému náměstí. Organizátoři nabízeli
k nesení bílé kříže, jako symbol nevinných
obětí. Nejdříve jich bylo málo, a tak jsem
s radostí kříž přenechala jiným – na mě prostě
nevyšel. A také jsem si nebyla jistá, jestli chci
po Praze plné turistů nést v ruce tak výrazný
kříž. Pak mi však hlavou probíhaly myšlenky:
Copak se stydím za to, že jsem křesťan? Stydím
se za Kristův kříž? Po krátké chvíli mi někdo kříž
do ruky skoro vložil, bylo jich už dost
pro všechny. A tak jsem ho nakonec nesla
s radostí a hrdostí.
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo jdou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme
ke spáse, je mocí Boží.“ (1. Kor 1,18)
V letošním roce proběhne XIV. Pochod
pro život v sobotu 29. března 2014, sraz je
v 14:15 hod. na Mariánském náměstí. Od 12:30
pontifikální
mše
svatá
s arcibiskupem
Dominikem Dukou v kostele sv. Jiljí v Husově
ulici.
Pokud by měl někdo zájem přidat se
do průvodu, budu ráda, když o sobě budeme
vědět. Celou akci můžete také podpořit
modlitbou.
Jana Najmanová

Příští setkání pastorační farní rady se uskuteční
v pondělí 7. dubna 2014 v 19:30 na faře.
Zapsal: Josef Fišer

Pozvání z farnosti
Pochod pro život
Díky lidské obětavosti a ochotě se
v Praze již tradičně koná každý rok Pochod
pro život, kterého se účastní tisíce lidí na důkaz
touhy obnovit v naší zemi úctu k lidskému
životu od okamžiku početí. Potratový zákon je
v platnosti už 57 let. Zbytečně připraví o život
63 dětí denně. Můžeme to nějak změnit?
Můžeme udělat alespoň něco?
V loňském roce jsem se poprvé účastnila
Pochodu pro život, který pořádá organizace
Hnutí pro život. Po mši svaté jsme se seřadili
do průvodu a vydali se po určené trase směrem
Foto z karnevalu, M. Jareš

12

Natanael

Březen 2014

Postní duchovní obnova
v sobotu 15. 3. na faře v Jablonném n. O.
téma: DROBNOSTI V LIDSKÝCH VZTAZÍCH
(láska, důvěra, vlídnost)
Duchovní obnovou nás povede otec Antonín Krasucki OP.
Dopolední program bude probíhat ve farním sále. Jednotlivá setkání zahrnují asi půl hodiny
promluvy kněze, a poté bude vždy následovat 10 minut mlčení.

Na faře

Odpolední program v kostele:

9:00 – první setkání
16:00 – Koncert pašijových písní,
9:50 – druhé setkání
Slávek Klecandr
10:30 – přestávka na kávu
17:00 – mše svatá
10:50 – třetí setkání
11:30 – příležitost ke svátosti smíření
Mše svatá pro děti
Ve čtvrtek 20. 3. od 16:30.
Po mši svaté krátký program
na faře v Hnízdečku.

Křížová cesta pro děti
V pátek 28. 3. od 18:00 hod.,
sraz v 17:30 v kostele
(pro přípravu čtení a písniček).

Křížová cesta pro rodiny
V pátek 14. 3. a pondělí 24. 3.
Rodiče jsou zváni k četbě
myšlenek u jednotlivých
zastavení, děti se mohou zapojit
při nesení kříže.

Modlitby matek
V úterý 25. 3. od 18:00 hod.
v kostele.

Příležitost ke svátosti smíření
Jablonné n. O. – 12. 4. od 8:00 do 11:00 hod.
Orličky – 12. 4. od 17:00 do 18:00 hod.

Jamné n. O. – 9. a 16. 4. od 16:00 do 17:00 hod.
Čenkovice – v sobotu 5. 4. od 17:00 do 18:00 hod.
13
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Pouť na Svatý Kopeček u Olomouce, spojená s návštěvou zvonařské firmy v Brodku u Přerova,
kde se připravuje k odlití nový zvon pro kostel v Orličkách, se uskuteční v sobotu 22. března.
Odjezd 7:00, návrat 18:00, cena 200 Kč. Podrobnosti budou ještě upřesněny

SVĚCENÍ ZVONU V Orličkách se plánuje na neděli 18. 5. 2014.

Řekli svatí a to platí…
…aneb povzbuzení do doby postní:
„Konejme často projevy vstřícnosti a lásky k těm, k nimž je naše přirozenost méně nakloněna.“
(sv. František Saleský)
„Nedat na sobě poznat rány, které nám jiní způsobily slovem nebo jiným způsobem, není přetvářka,
ale křesťanská moudrost. Vždy ukazuj milou a laskavou tvář a jednej s těmi, kdo ti ublížili s dobrotou
a tichostí.“
(sv. Vincenc z Pauly)
„Jaká je modlitba, taková je dokonalost, jaká je modlitba, takový je celý den.“
(sv. Albert Chmielowski)
„Člověk se nemodlí, aby řekl Bohu, jak by to měl Bůh udělat, ale proto, aby mu Bůh řekl, jak by to měl
udělat on.“
(sv. Augustin)

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ VESELICI
Všichni jste srdečně zváni na první společnou oslavu v Jablonném n. O. na faře –
na velikonoční neděli 20. dubna od 15 hod.!
Pro děti – hry a střelba z luku,
pro dospělé – grilování a pivečko s hudbou.
S sebou dobrou náladu, velikonoční radost
a sladké či slané dobroty (vaječné výrobky zvláště vítány).
Při této slavnostní příležitosti předáme
společný dárek otci Pavlovi k jeho 50. narozeninám.
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. března. 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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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.
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