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Ročník III.     Květen 2014           Číslo 28 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 

 

Hledím na skvělou zlatou růži, 

jíž rozkvetl Tvůj život, svatá Maria, 

a s Tebou se klaním Ježíši Kristu, který vstal z mrtvých. 

 

Co všechno září z tohoto tajemství! 

 

Hledím na kámen odvalený od vchodu do hrobu a volám Aleluja. 

Hledím na prázdný hrob se svinutými pohřebními plátny a volám Aleluja. 

Hledím na ochromené stráže a volám Aleluja. 

Hledím na anděly v bílém rouchu a volám Aleluja. 

Hledím na ohromené ženy a volám Aleluja. 

Hledím na učedníky spěchající k hrobu a volám Aleluja. 

Hledím na Tvého vzkříšeného Syna a volám Aleluja. 

Hledím na Tvého živého Syna a volám Aleluja. 

Hledím na oslavené rány a volám Aleluja. 

Hledím na vítězství Tvého Syna nad hříchem, smrtí a ďáblem a volám Aleluja. 

 

Oslavujeme s Tebou, svatá Maria, 

že Tvůj  Syn  vsta l  z  mrt vých!  

dle rukopisu Zdeňka Cyrila Fišera
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Liturgický rok 
 

Nauč nás milovat 
Nejsvětější Panno, Matko Boží, 

Matko Ježíšova, Matko církve, milostivě 
na nás dnes shlédni! 

Panno věrná, oroduj za nás! Nauč 
nás věřit tak, jak jsi věřila ty. Dej, aby naše 
víra v Boha, v Krista a v církev byla vždycky 
čistá, jasná a velkorysá.  

Matko láskyhodná! Matko krásné 
lásky, oroduj za nás! Nauč nás milovat 
Boha a Bratry láskou, jakou jsi milovala ty. 
Dej, aby naše blíženecká láska byla 
vždycky trpělivá, laskavá a plná úcty. 

Příčino naší radosti, oroduj za nás! 
Nauč nás žít ve víře paradox křesťanské 
radosti, která se rodí a rozkvétá z bolesti 
a odříkání, ze sjednocení s tvým 
ukřižovaným Synem. Dej, ať je naše radost 
vždycky opravdová a úplná, abychom se 
o ni mohli dělit se všemi.  
Amen. 

Jan Pavel II. 
 

„Je třeba učit se od Marie – osvojovat si 
její bezvýhradnou ochotu přijímat Krista 
do svého života.“ 

papež František 
 
 

Zažili jsme 
 

Farní pouť do Králík 
Letos jsme se poprvé spolu 

s dalšími farníky zúčastnili farní pouti 
na Horu Matky Boží u Králík. Když otec 
Pavel vyhlašoval pouť na předchozí 
nedělní bohoslužbě, zvažovali jsme, zda 
půjdeme opravdu pěšky od nás 
z Jamného, či se popovezeme vlakem. 
Ale ranní déšť a ručička na teploměru 
rozhodly, že se na pouť vydá i naše auto. 
A tak z pěšího putování zůstala jen 
vycházka alejí nahoru ke klášteru. 
Na bohoslužbě jsme se sešli s poutníky 
z našich okolních farností, ale také se 
skupinou poutníků z Postřelmova a Rudy 
na Moravě. Přestože jsme si pouť poctivě 
neodšlapali, společné setkání 
na bohoslužbě, modlitba, zpěv litanií 
a zvuk varhan, který zněl, tak dlouho, 
dokud lidé v kostele nesvěřili všechny své 
modlitby Bohu a Panně Marii, jejíž obraz 
zůstal vystaven na obětním stole, to 
všechno nám pomohlo prožít atmosféru 
skutečné společné pouti. A abychom si 
společenství prožili ještě více, čekala nás 
po eucharistické hostině další hostina, 
tentokrát v refektáři kláštera. 
Neuvěřitelně dobré karbanátky (čímž 
prosím jejich autora o zveřejnění receptu – 
nejlépe v příštím vydání farního 
časopisu), teplý čaj a káva a spousta 
dobrot k zakousnutí. Za to všechno moc 
děkujeme! V refektáři s námi také poseděl 
současný rektor duchovní správy poutního 
kostela v Králíkách Karel Moravec. Tak 
jsme se mohli dozvědět nejen o původu 
a významu tzv. Svatých schodů, na které 
se pak šli někteří z poutníků pomodlit, 
ale také o událostech posledních let, které 
klášter a starost o jeho provoz provázely 
a provází.  

Děkujeme všem, kteří se postarali 
o to, abychom si mohli prožít takovýto 
společný den. 

Lenka a Jirka Faltusovi z Jamného 
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Když se řekne měsíc květen, 

vzpomenu si na lidové rčení – studený 
máj, v stodole ráj. Tento měsíc přicházejí 
„ledoví muži“, jinak také zvaní „zmrzlíci“ – 
Pankrác, Servác a Bonifác. V měsíci květnu 
také slaví svátek tito svatí – 1. května 
sv. Josef Dělník, 3. května sv. Filip a Jakub. 
8. května je svátek Panny Marie 
Prostřednice všech milostí, 14. května 
svatý Matěj, 16. května svatý Jan 
Nepomucký, o kterém se chci zmínit. 
29. května je svátek Nanebevstoupení 
Páně, 31. května pak Navštívení Panny 
Marie. 
 
Jan Nepomucký 
 

Patron: český, zpovědníků, 
mlynářů, vorařů. 

Atributy: kanovnické roucho, biret, 
pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, 
palma, kniha, prst na ústech. 

Narodil se v polovině 14. století. 
Zemřel roku 1393 v Praze. 

 
Jan Nepomucký se narodil jako syn 

Wolflína, rychtáře cisterciáckého městečka 
Pomuku neboli Nepomuku v Čechách. 
Církevní právo vystudoval v Bologni, 
kde byl zástupcem českého národa 
a asistoval při promocích Čechů a Poláků. 
V hodnosti generálního vikáře horlivého 
a vzdělaného pražského arcibiskupa Jana 
z Jenštejna potvrdil proti vůli krále Václava 
IV. volbu kladrubského opata Olena. Byl 
za to krutě mučen a 20. března 1393 
vhozen do Vltavy, ať už mrtev či nikoliv. 
Jinou příčinu jeho mučednické smrti udal 
roku 1434 podle doslechu v Praze – učený 
vídeňský profesor a člen basilejského 
koncilu pro jednání s husity Tomáš 
Ebendorfer z Haselbachu. Neprozradil prý, 
z čeho se zpovídala královna Žofie. Jan 
z Pomuku byl pochován u sv. Víta v Praze 
a hned po smrti začal být uctíván. Jeho 
socha na Karlově mostě odlitá 
v Norimberku podle dřevěného modelu 

Jana Brokofa nalezla mnoho napodobitelů 
a učinila ho slavným „mostním svatým“ 
novější doby.  

podle knihy J. Heyduka připravila RJ 
 

Příspěvky čtenářů 
 

Ježíš vzkříšen 
 Je to strašně neuvěřitelné, ale já 

tomu věřím. A někdo nevěří a někdo věří, 

takže je to 50% na 50%. Uděláme si malé 

rozhovory: s Pilátem, Kaifášem a vojákem, 

který losoval o Ježíšovy šaty. 

 

Rozhovor 1: Myslíte si, že Ježíš vstal 

z mrtvých? 

Pilát: „Já tomu moc nevěřím, spíš vůbec, 

ale můžete se zeptat Kaifáše.“ 

 

Rozhovor 2: Víte, že Ježíš vstal z mrtvých? 

Kaifáš: Proč bych se o to měl zajímat! 

A nevím, proč se mě na to vůbec ptáte. 

Už mě to nebaví, běžte pryč! 

 

Rozhovor 3: Ježíš je vzkříšen, víte to? 

Voják: Moje žena říká, že je to pravda, 

ale já nevěřím, stejně je to blbost, tak co. 

 

 Názory byly zajímavé. Doufám, 

že vy věříte, že vstal z mrtvých. 

Miriam Fišerová 
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První svaté přijímání 
 

V naší farnosti se letos připravuje na první svaté přijímání 9 dětí. Barunka, Johanka, Kubík, 
Nikolka, Péťa a Štěpán jsou z Jablonného, Jonáš, Klaudie a Míša z okolních vesnic. Na prvním 
společném setkání se zamýšleli nad těmito otázkami. Některé odpovědi si můžete přečíst: 

 

 
 
 
 
 
 
1. Proč chceš začít chodit ke svatému 

přijímání? 
Kuba: Protože chci mít v sobě Pána 

Ježíše. 
Johanka: Protože chci být blíže Pánu 

Ježíši. 
Toník: Abych přijímal Boží tělo. 
 
 
 

2. Kterou postavu z Bible (kromě 
Pána Ježíše) máš nejraději a proč? 

Johanka: Učedníka Jana, protože jediný 
z apoštolů stál u kříže. 

Nikolka: Marii, protože byla na lidi 
hodná. 

Péťa: Šimona, pomohl Ježíši. 
 
 
 

Barunka Najmanová    Kubík Roškanin    Johanka Fišerová 

Jonáš Sýkora     Klaudinka Langrová   Míša Rousová 

Nikolka Soušková    Petr Hovad    Toník Appl 
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3. Kterou postavu z Bible rád/a 
nemáš a proč? 

Péťa: Jidáš, zradil Pána Ježíše. 
Kubík: Ďábla, protože je zlý! 
Míša: Piláta, odsoudil Ježíše. 
 
4. Co se Ti nejvíce líbí v našem 

kostele? 
Míša: mše svatá 
Johanka: V kostele se mně líbí socha 

Pána Ježíše. 
Klaudie: Nejvíc se mi líbí na stěnách 

obrazy. 
Péťa: barevná skla 
 
5. Kdy a kde se nejraději modlíš? 
Jonáš: Nejraději se modlím v posteli 

a modlím se večer. 
Barunka: V kostele, když jsme celá 

rodina spolu. 
Klaudie: Já se nejraději modlím 

v kostele. 
Nikolka: V kostele a v posteli. 
 
6. K čemu je modlitba dobrá? 
Klaudie: Pomůže nám, když se třeba 

někdo naštve. 
Kubík: Potěším tím Boha. 
Johanka: Ke zpytování svědomí. 
Jonáš: Aby nás Pán Bůh chránil. 
Toník: Abych děkoval a prosil Pána 

Boha. 
 
7. Podle čeho poznali učedníci, 

že Pán Ježíš není jenom člověk, ale také 
Boží Syn? 

Barunka: Protože vstal mrtvých, že dělal 
zázraky. 

Míša: Zjevil se jim. 
 
8. Čím jsi v poslední době udělal/a 

Pánu Ježíši radost? 
Toník: Podával jsem šroubky dědovi, 

když opravoval králíkárnu. 
Péťa: Modlil jsem se. 
Jonáš: Pomohl jsem mamce s úklidem. 
 

9. Jak by vypadal svět, kdyby všichni 
lidé zapomněli na Pána Ježíše? 

Nikolka: Byli bysme všichni smutní. 
Míša: Lidé by byli na sebe zlí. 
Barunka: Všichni by válčili, z křížů by 

udělali meče, nebo by je spálili. 
Kubík: Byly by samé války. 
 

 

V naší farní knihovně  
 

Apokalypsa  
Michael O´Brien 

„Stále nechápu, proč jsem do toho 
byl zapleten. Proč se o mne zajímá?“  
„Když kdosi tak opovržlivě zmínil vaše 
jméno, Prezident řekl něco, co tehdy znělo 
nedůležitě, ale co mělo – jak se dnes 
obávám – jiný význam. Řekl, že bez ohledu 
na své náboženské přesvědčení jste 
člověkem mimořádných kvalit a mohl 
byste přispět něčím cenným novému řádu. 
Přesně tak to řekl – přispět něčím cenný 
novému řádu. Neřekl nic víc, 
ale zaznamenala jsem u něj podivnou 
směsici zášti a touhy. Uvědomila jsem si, 
že vás nenávidí, ale zároveň vás chce 
k něčemu použít. Naprosto mne to zmátlo. 
Proč by vás měl nenávidět? Člověka, 
kterého nikdy neviděl?“ 

„Lidé nenávidí jeden druhého 
z nejrůznějších důvodů.“ 

„Ale proč vás?“ 
Eliáš přemýšlel. „Může to být 

nenávist, která pramení z jiných než 
lidských pohnutek. Může být ryze 
duchovní.“ 

„Jak to myslíte?“ „Lidská duše není 
tak jednoduchá, jak si myslíme. Intelekt, 
představivost, emoce, tělesné pochody. 
Jednotlivé součásti, z nichž se skládá lidská 
povaha, se mohou vzájemně překrývat, 
zastírat, mohou se měnit. Myšlení 
ovlivňuje pocity a naopak. Zdraví ovlivňuje 
náladu a naopak. Může někdo skutečně 
vědět, co se odehrává ve skrytu lidské 
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duše? Nicméně se domnívám, že Prezident 
instinktivně poznal, že představuji antitezi 
jeho vize.“ 

„Nevypadalo to, že by vás 
považoval za veliký problém.“ 

„Je zvyklý ovlivňovat myšlení 
druhých. Jestliže někdo může změnit tak 
radikálně způsob života jako já, není snad 
možné vrátit ho zpět, zpět k Prezidentově 
vizi?“ 

„A je to možné?“ 
„Otázka zní, zda si Prezident myslí, 

že je to možné. Očividně ano, protože jinak 
by se nepokoušel vtáhnout mě do okruhu 
svých lidí.“ 

„Ale ta zášť… ta přišla tak náhle.“ 
„Jeho reakci mohly vyvolat 

duchovní síly, které nevycházejí z jeho 
duše.“ 

„Ďábel? Je mi líto otče, 
ale na takovou představu jsem příliš velký 
racionalista.“ Eliáš se odmlčel 
a rozvažoval. Mělo by v této pozdní hodině 
nějaký smysl pokoušet se přesvědčit ji, 
že skutečně existuje neviditelný boj? 

Pisatel vytvořil fiktivní příběh, 
v němž zachycuje postavení katolické 
církve ve světě, který spěje ke svému 
konci. Světu chce diktovat pravidla 
pro život Prezident, který své touze 
podřizuje a manipuluje cokoli. Onoho 
novodobého „Spasitele“ chce přivést 
na správnou cestu karmelitánský kněz – 
otec Eliáš Schäfer. Původem žid, přežil 
holokaust a konvertoval ke katolicismu. 
Pověření dostal přímo od Svatého otce. 
Ale jeho námaha musí projít nespočetnými 
těžkostmi, nepřátelstvím a utrpením. 
Potká mnoho zajímavých osobností 
a procestuje několik zemí. Podaří se mu 
obhájit pozici katolické církve a přimět 
ke změně smýšlení nejmocnějšího muže 
světa? Poutavý a strhující příběh se dotýká 
mnoha palčivých otázek dnešní doby 
a vybízí k zamyšlení nad čtenářovou 
úlohou na bitevním poli o Boží ctnosti – 
víru, naději a lásku.  

Michael O´Brien: Apokalypsa, 
z anglického originálu Father Elijah 
An Apocalypse přeložil Eduard Geissler 
a vydalo Triality spol. s r.o. v Ronově 
nad Doubravou v roce 1998, 334 stran. 
V jablonské farní knihovně – modré 
oddělení, číslo 186. 

připravil JF 
 

Nový zvon v Orličkách  
pod Suchým vrchem  
posvětí biskup Josef Kajnek 

Mše svatá sloužená pomocným biskupem Josefem 
Kajnekem v královéhradecké katedrále sv. Ducha. 
Autor: Deník/ Ondřej Littera 
 

Orličky – I v malé vesnici se mohou 
dít velké věci. Významným dnem 
pro Orličky bude 18. květen, kdy bude 
do věže místního kostela zavěšen nový 
zvon Josef. Zřejmě by k tak finančně 
náročné události nedošlo, kdyby 
se pro tento účel nenašel 
nejmenovaný dárce. 

Slavnostní svěcení zvonu se uskuteční 
18. května před nedělní mší svatou. 
Posvětí ho mons. Josef Kajnek, pomocný 
biskup královéhradecký. Poté bude zvon 
zavěšen a po bohoslužbě, až budou lidé 
vycházet z kostela, se poprvé rozezní. 
Shodou okolností to bude při pouťové 
neděli. Zvon byl zhotovený na zakázku 
v dílně zvonařské rodiny Dytrychových 
z Brodku u Přerova. Alžběta Hubálková, 
Orličky 

- převzato z Orlického deníku - 
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 Pozvání z farnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro děti 
 

 Diecézní setkání dětí je v sobotu 17. 5. od 9:00 hod. v Hradci Králové. Kdo by měl 
zájem jet společně vlakem, ať se přihlásí u Jany Najmanové. Odjezd v 7:01. 
 

 Setkání dětí v Hnízdečku pro školáky ve čtvrtek od 16:30 hod. je v měsíci květnu 
naplánováno takto:  

Ve čtvrtek 15. 5. se v Hnízdečku setkají především děti, které v sobotu pojedou 
na diecézní setkání dětí do Hradce Králové.  

Ve čtvrtek 22. 5. jsou do Hnízdečka zvány všechny děti, které by se rády staly 
malíři! Budeme tvořit obrázky na téma: Můj kostel. Všechny obrazy se pak stanou 
součástí plánované výstavy při Noci kostelů!  

 

 Mše svatá pro děti bude v úterý 27. 5. od 16:30 v kostele. Po mši svaté krátké setkání 
na faře. 

 
 
 
 
 

První svaté přijímání 
proběhne v Jablonném n. O.  

25. května.  
 

 

TENTO DEN - POZOR ZMĚNA ČASU  

NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB  
 

Jablonné nad Orlicí 

1. sv. přijímání dětí 

mše svatá od 10:00 hod. 
 

Jamné nad Orlicí – 8:00 hod. 
 

Čenkovice – 11:00 hod. 

 

Modlitby matek budou v úterý 

27. 5. od 18:00 hod. v kostele. 

 

Připojujeme se k projektu 

NOC KOSTELŮ 

23. 5. 2014 

"Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby 
oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, 

dnů a let." Gn 1,14 

Kostel sv. Bartoloměje  

v Jablonném nad Orlicí bude otevřen  

do 21:30 hod.  
 

Cílem noci kostelů je přiblížit křesťanství, církev 

a víru široké veřejnosti a vzbudit zájem o 

společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Zván 

je každý, kdo chce navštívit místo setkávání, 

modlitby, ticha a pokoje.  

www.nockostelu.cz 
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Farní rada 
 

Revitalizace starého hřbitova 
Zajisté jste si všimli, že se na starém 

hřbitově něco děje, např. to, že rezaté 
kovové kříže pomníků byly ve východní části 
hřbitova očištěny od rzi a natřeny speciální 
barvou. Také byly skáceny dvě túje u brány 
ke hřbitovu apod. Jaké jsou záměry 
s opravou starého hřbitova? 

 
Ing. Štěpánek z firmy Bravo nabídl 

farnosti pomoc s celkovou úpravou starého 
hřbitova. Na úpravě se finančně, materiálně 
a odbornou prací bude podílet firma Bravo 
a brigádnickou výpomocí by měli přispět 
práceschopní farníci. Bylo dohodnuto, 
že v 1. etapě se bude upravovat východní 
část hřbitova, tj. od vstupního portálu 
do areálu hřbitova a cesty k bočnímu 
vchodu do kostela až dozadu k bráně 
ke hřbitovu. 

 
Nejprve byly očištěny a natřeny 

rezaté kříže. Dále budou nahnuté pomníky narovnány (musí se vybudovat základy 
pod pomníky). Kamenné části budou jemně očištěny vodou, rámy hrobů budou urovnány, 
kovové ohrádky očištěny a natřeny a terén urovnán novou zeminou a zaset travním 
semenem. Na hřbitově je také sedm poměrně velkých pařezů, které se musí odstranit. Dále 
budou chodníky v uvedené části hřbitova nově předlážděny do úrovně terénu. Vydlážděn 
bude také prostor od sakristie k zadnímu schodišti. Opraveny budou obě schodiště a vedle 
schodišť by měla být zabudována nová kovaná zábradlí. 

 
Věříme, že všichni uvítáte, že prostor kolem našeho kostela bude hezky upraven. 

Oprava střechy kostela již začala v loňském roce. Jak bude probíhat oprava střechy letos 
a v letech následujících, vás detailně seznámíme v příštím čísle Natanaela. 

Za EFR : Václav Horák 
 
 
 
 

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 25. května. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo 

rozhodnout o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit.    
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