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Ročník IV.     Září 2014           Číslo 30 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 

  

Všechno, co potřebuji vědět o životě, jsem se naučil z Noemovy archy: 

1. Nezmeškat loď. 

2. Pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. 

3. Plánovat dopředu. Když Noe stavěl archu, ještě nepršelo. 

4. Udržet se fit. I když vám bude už hodně let, někdo vás může požádat, 

abyste udělali něco opravdu velkého. 

5. Neposlouchejte kritiky. Prostě pokračujte v práci, která se musí udělat.  

6. Postavte svou budoucnost na vysokém základu. 

7. Z bezpečnostních důvodů necestujte sami. 

8. Rychlost není vždy výhodou. Šneci se dostali na palubu archy s gepardy. 

9. Když jste ve stresu, chvilku si zaplavte. 

10.  Pamatujte: archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové. 

11.  Bouřka nevadí; když jste s Bohem, vždy na vás čeká duha. 

   

  Převzato ze zdrojů Brněnské tiskové misie, zpracovala JN 
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  „Deset tipů pro spokojený 
  život.“ 

Papež František nabízí lidem celého 

světa „Deset tipů pro spokojený 

život“  

 Vypněte televizi, respektujte 

přírodu, neusilujte o to přivést druhé       

ke své vlastní víře. To jsou tipy papeže 

Františka na šťastnější a spokojenější život. 

Papež je veřejnosti odhalil v rozhovoru 

publikovaném 27. 7. ve venezuelském 

týdeníku Viva.  

1. Žij a nechej žít 

Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, 

říká papež. Heslo je velmi podobné 

jednomu italskému hlásajícímu „Pohybuj 

se vpřed a to samé dovol i druhým“. 

 

2. Rozdávej druhým kousek sebe 

,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření    

a velkorysí,“ upozorňuje František, protože 

“pokud se stáhneme do sebe samých, 

riskujeme tím, že se staneme 

egocentriky.“ 

 

3. Životem postupuj klidně 

Papež, který působil jako učitel literatury 

na střední škole a své znalosti z této 

oblasti využívá i dnes, se inspiruje 

románem Ricardo Guiraldese. V něm         

se hlavní hrdina gaučo Don Segundo 

Sombra ohlíží za svým životem. Don 

Segundo popisuje, že v mládí byl říčkou 

plnou kamení, kterého se nedokázal 

zbavit. V dospělosti rychle plynoucí řekou 

a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb,   

i když minimální, znatelný. Svatý Otec řekl, 

že se mu obzvláště líbí přirovnání              

ke kaluži. Ta má podle něj schopnost 

pohybu doprovázeného laskavostí, 

pokorou a klidem.   

 

4. Zdravý způsob trávení volného času 

U lidí se vytrácí potěšení z umění, 

literatury a hraní si s dětmi, lituje papež. 

,,Konsumerismus přináší úzkost a stres      

a obírá lidi o zdravý způsob trávení 

volného času,“ říká a vyzývá: ,,Třebaže 

mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, 

musí      si najít čas na své děti. Rodiny by 

rovněž během společného stolování měly 

vypnout televizi. Televize sice je důležitý 

zdroj informací, během jídla lidem ale 

znemožňuje vzájemnou komunikaci.“ 

 

5. Neděle je svátek 

Podle papeže by se v neděli nemělo chodit 

do práce, protože neděle je dnem rodiny. 

 

6. Důstojná pracovní místa 

,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme 

pro mladé lidi důstojná pracovní místa. 

Pokud se nám to nepodaří, propadnou 

mladí drogám a budou náchylnější              

k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem 

jídlo podle mínění papeže nestačí. 

,,Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy 

domů přineseme jídlo za námi vydělané 

peníze,“ uzavírá. 

 

7. Respekt k přírodě 

Přírodu musíme respektovat a starat        

se  o ni, uvádí hlava katolické církve. 

,,Enviromentální degradace je jednou         

z největších výzev, před kterou stojíme. 

Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: 'Nepáchá 
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lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně      

a tyransky s přírodou zachází?'“ 

 

8. Nebuďme negativní 

Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat 

být negativní. ,,Když mluvíme špatně         

o druhých, značí to jen naše nízké 

sebevědomí. Umět se rychle přenést přes 

negativní věci je zdravé,“ uvádí. 

 

9. Respektujme víru druhých 

,,Druhými lidmi se naopak můžeme 

inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné 

komunikaci. Přivádění druhých na svou 

víru je ten nejškodlivější a paralyzující 

aspekt všech náboženství.“ Svou myšlenku 

František následně rozvíjí: ,,Přístup 

'Mluvím s tebou, abych tě přesvědčil', je 

špatný. Každá osoba vede dialog. Církev   

se rozrůstá tím, že k sobě nové členy 

něčím přitáhne, ne tím, že je přemlouvá.“ 

 

10. Pracujme pro mír 

,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru 

musíme doslova křičet,“ komentuje papež 

a upozorňuje, že mír někdy mylně budí 

dojem ticha a klidu. ,,Mír není nikdy 

klidný. Mír musí být proaktivní                      

a dynamický,“ uzavírá své myšlenky. 

 

Překlad převzatý z týdeníku Echo, 

zpracoval JF 

 

 

 

 

Zažili jsme 
 

 Po stopách sv. Pavla 

 
   Od 11. do 15. srpna jsme každé 

dopoledne strávili s dětmi, které prožily 

týden příměstského tábora pod vedením 

Jany Najmanové, Lucie Langrové, Barbory 

Langrové a částečně Reného Langra. Celý 

týden byl tematicky zaměřen na život      

sv. Pavla. Tak jsme si pár dní před 

zahájením určili schůzky a studie Pavlova 

života mohla začít. Na každý den               

se připravil program plný her a poznávání.  

    První den se začalo seznamováním 

a poznáváním se navzájem. Stanovení 

určitých pravidel a požadavků. Děti byly 

velmi bystré a rychle se učily. Občas nás 

překvapovala jejich rychlost a pohotovost. 

Rády naslouchaly příběhům o Pavlovi. 

    Dětí bylo 14 a v průběhu týdne     

se z nich stali dobří kamarádi. Stihli jsme 

s nimi projít spoustu aktivit a témat. 

Vyráběly lodičky, které potom pouštěly   

po vlnách ve farním bazénu. Dostaly se až 

do žaláře a písněmi s motlitbami unikly 

zlému žalářníkovi. Proběhly skrze 

nemocnou štafetu přímo do Říma, kde      

si opekly buřty a poznaly další části života 

sv. Pavla.  

    Týden s dětmi utekl jako voda a náš 

program se chýlil ke konci. Snad se náš 

program dětem i rodičům líbil. Třeba        

se příští rok vydáme po dalším pátrání  .  

     René Langr 
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Děti napsaly … 

Milí farníci! 

Jmenuji se Miriam Fišerová a chci 

vám sdělit pár informací z týdne „Putování 

se svatým Pavlem“ 11. - 15. 8. 2014. 

 Každý den jsme se sešli o půl 

deváté na faře. V pondělí jsme byli 

rozděleni do tří skupin: Soluňané, Filipané 

a Korinťané. Každý den jsme plnili různé 

úkoly a obraceli jsme lidi, aby věřili v Boha 

a byli křesťany. Na konci každého dne jsme 

si nalepovali mapy za denáry, které jsme 

dostávali za splněné úkoly. 

 Řeknu vám, co jsme jednoho dne 

dělali.  Ve čtvrtek jsme se všichni vydali   

na cestu do Říma. Z fary jsme šli na nádraží 

(každá skupina dostala na papírku 

napsáno, co se má dozvědět). Naše 

skupina se měla dozvědět, kolik by stála 

jízdenka do Říma. Když jsme se to 

nedozvěděli, museli jsme se vydat pěšky. 

Po cestě jsme plnili dva úkoly, které byly 

docela lehké. Až jsme došli do Říma (Řím 

byl u Langrů). Tak jsme si našli vstupenky 

do kina a koukali jsme se na příběh             

o sv. Pavlovi. Potom jsme si opekli buřty, 

zahráli hry a šli jsme zpět do Jablonného. 

Náš pokřik: Zelení jsou Filipané, čerstvý vítr 

na nás vane! 

Miri a Filipané: Ondra, Nikolka, Natálka, 

Matěj 

 

Bratři a sestry v Kristu v Jablonném! 

My, Soluňané, vás chceme 

povzbudit ve víře v Krista. Věřte v našeho 

Pána Ježíše Krista, protože on za nás trpěl 

a tím nás vysvobodil ze hříchu. Jeho 

království je otevřeno pro každého a záleží 

jen na nás, jestli se rozhodneme do něho 

vejít. Usilujte o spravedlnost, zbožnost, 

víru, lásku. Bojujte dobrý boj víry, abyste 

dosáhli věčného života.  

Celý týden jsme se snažili, jako náš 

bratr Pavel, hlásat Ježíše a co nejvíce jsme 

se snažili Pavlovi pomáhat. Prošli jsme 

řadu zkoušek, úkolů a soutěží. Zažili jsme 

s bratrem Pavlem spoustu dobrodružství, 

ve kterých jsme museli prokázat sílu 

fyzickou i duchovní. Putovali jsme do Říma 

a snažili jsme si dělat radost, jak si to přál 

náš bratr Pavel. 

Udržujte si víru, abychom se sešli 

v nebeském království. 

Pokřik: Soluňan chce víru šířit, s Pavlem   

se ke Kristu blížit! 

Dorotka, Honzík, Johanka, Káťa a Šimon 
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Milost a pokoj vám bratři a sestry! 

 Děkujeme za víru. Věříme, protože 

nás to naučili rodiče. Ježíš odpouštěl 

hříchy, tak se i my snažme odpouštět 

hříchy. 

 Zažili jsme moc krásný výlet          

do Říma . 

Heslo: V Korintě tam rostou fíky, Bohu zdar 

a Bohu díky! 

Korinťané: Michal, Mája, Barunka, 

Markétka 

 

Přichází podzim 

 Po pěkných 

letních měsících, kdy 

jsme si všichni užívali 

prázdni a dovolených tu 

máme opět měsíc září, začíná podzim. 

Podzimní slunovrat je 21. 9., dny se krátí   

a noci prodlužují, přichází babí léto. 

Příroda nám maluje listí na žlutou, 

červenou, oranžovou, zelenou i fialovou 

barvu. V měsíci září jsou tyto svátky:  

8. 9. slavnost Narození Panny Marie  

14. 9. Povýšení svatého kříže 

16. 9. svatá Ludmila  

28. 9. svatý Václav 

29. 9. svatý Michael, Gabriel, a Rafael. 

21. září má svátek sv. Matouš. Je 
patronem celníků a bankovních úředníků. 
Atributy: anděl u píšícího autora, měšec, 
kopí, kalamář a brk. Je autorem prvního 
evangelia. 
 Levi, syn Alfeův, nebyl římským 
zaměstnancem, výběrčím daní, ale 
obyčejným mýtným buď ve službách 
Heroda Antipa nebo města Kafarnaum. 
Seděl právě ve své místnosti, když šel 

kolem Ježíš a řekl mu: "Pojď za mnou!"     
A Levi vstal a šel za Kristem. Jistě to byl 
ten, kdo se v evangeliu nazývá Matouš - 
jeden z Dvanácti. Vystrojil hostinu, ale 
farizeové projevovali nespokojenost,        
že Ježíš jí  s celníky a hříšníky. A Ježíš jim 
odpověděl: "Nepřišel jsem povolat              
k obrácení spravedlivé, ale hříšníky." 
Jinak víme o Matoušovi jen to,                   
že následoval Ježíše. Podle tradice kázal  
po Letnicích v Palestině, v Etiopii a Persii. 
Zemřel mučednickou smrtí. 
 

Podle knihy Svatí církevního roku od J. 
Heyduka připravila RJ  

 

 

 

Biřmování 

Dopis biskupovi 

Vážený otče biskupe Josefe, 

od doby, kdy nás přání přijmout 

svátost biřmování přivedlo na první 

setkání na jablonské faře, uběhlo už 

několik měsíců. Naše příprava k přijetí této 

svátosti již vrcholí, a tak bychom Vás rádi 

pozvali k nám do farnosti na pouťovou mši 

svatou, kterou budeme slavit 24. srpna,    

a poprosili Vás o udělení svátosti 

biřmování při této příležitosti. Chceme 

udělat krok ke křesťanské dospělosti          

a stvrdit, že je víra pro náš život důležitá. 

Toužíme být Bohu blíž, chceme být svědky 

evangelia ve světě a být darem pro druhé 

lidi. Toužíme po darech Ducha svatého      

a po Jeho působení v našem životě. 

 Vše dobré přeje a na shledání 

s Vámi se těší Alena Horáková, Roman 

Grus, Václav Kaplan, Matouš Palek, Martin 

Palek, Michaela Palková, Jan Strnad, Hana 
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Strnadová, Kristýna Strnadová, Gabriela 

Strnadová, Lucie Langrová, Marek Langr, 

Barbora Langrová, Petra Kráčmarová, 

Gabriela Krátká. 

 

 

Příspěvky čtenářů 

 

Svatý Jan Maria Vianney – farář 

arský 

 

 Jubilejní rok 350. výročí založení 

Královéhradecké diecéze vyhlásil náš otec 

biskup Mons. Jan Vokál rokem povolání. 

Prosíme za svatost a opravdovost těch 

stávajících a hojnost nových.  

 Patronem kněží je sv. Jan Maria 

Vianney – farář arský. Narodil se 8. května 

1786 v rodině zbožných sedláků v Dardilly 

nedaleko Lyonu. Mládí prožíval v době 

Francouzské revoluce, kdy byli katolíci 

pronásledováni. Nábožensky se vzdělával 

tajně. Už jako mladý se chtěl stát knězem. 

Jeho cesta ke kněžství však byla velice 

pomalá. Jelikož nemohl navštěvovat 

gymnázium, ovládal špatně latinu, v níž   

se v semináři vyučovalo. Proto pak měl 

velké problémy s učením. Traduje se,        

že byl nakonec vysvěcen spíše pro svou 

upřímnou zbožnost a snahu, než pro své 

dosažené vzdělání. Snad i proto mu jako 

místo působnosti přidělili nepříliš známou 

a nábožensky velice zanedbanou vesnici 

Ars. Jan Maria se pustil do práce. Zpočátku 

nebyl příliš dobrým kazatelem. Kázání       

si psal a pak se text dlouze učil nazpaměť, 

ale někdy i tak uprostřed kázání zapomněl, 

jak by měl pokračovat a musel kázání 

přerušit. V pozdější době se ale vypracoval 

na velice známého kazatele, který již kázal 

spontánně a uměl posluchače zaujmout. 

Jeho dlouhá kázání byla prokládaná citáty 

z církevních otců a příklady ze života 

svatých. Když bylo třeba, neváhal používat 

i velice silná slova. 

 Sv. Faráři arskému se občas 

přezdívá také „mučedník zpovědnice“. 

Zpovídal totiž až 16 hodin denně. Když měl 

přijít ke svaté zpovědi velký hříšník, zažíval 

před tím často ďábelské útoky, s nimiž 

bojoval modlitbou. Za několik let se            

z vesnice Ars stalo vyhledávané místo, 

kam putovaly zástupy lidí. Jan Maria 

Vianney zemřel     ve věku 73 let dne 4. 

srpna 1859. V roce 1925 byl Piem XI. 

svatořečen a v roce 1929 prohlášen 

patronem všech kněží. 

Když zemřel, jeho tělo se nezačalo 

rozkládat, a je dodnes k vidění v celistvosti 

v kostele v Arsu na bočním oltáři                 

v prosklené rakvi. Je uchováváno            

bez jakéhokoliv balzamování a konzervace.  

 Jeho neporušené srdce je 

uchováváno zvlášť ve skleněné schránce   

a občas dochází k jeho zapůjčení               

do některé diecéze. Na přání našeho otce 

biskupa Jana bude tato relikvie zapůjčena 

také do naší země a ve dnech                    

13. – 23. 9. 2014 bude putovat po českých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XI.


Natanael                             Září 2014 

7 

 

a moravských diecézích. Jedna ze zastávek 

bude v nedalekém Klášterci nad Orlicí, kde 

je pohřbena Anna Bohuslava Tomanová 

(1907–1957), která svůj život dala Bohu 

v oběť za čisté a svaté kněžství a měla dar 

u člověka, který za ní přišel, rozpoznat 

svátost kněžství i její stupeň. Relikvie sem 

připutuje v pátek 19. 9. v podvečer, kdy 

také bude zahájena dvoudenní duchovní 

obnova pro mládež o hledání životního 

povolání. Povedou ji kněží duchovní správy 

v Arsu – P. Fréderic Valloud a P. Roland 

Varin. Součástí bude celonoční adorace    

za kněžská povolání, posvěcení kněží, 

obrácení našeho kraje a za duchovní           

i tělesné uzdravení. Program bude 

pokračovat i v sobotu, kdy bude slavnou 

mši svatou celebrovat želivský opat J. M. 

Jáchym Jaroslav Šimek OPraem. 

 

 
 

 Zajímavostí je též zastávka 

v Koclířově u Svitav v pátek 19. 9. 

dopoledne. V letech 1839-1860 zde 

působil děkan Antonín Ivo Kukla. Byl 

současníkem sv. Jana Maria Vianneye        

a dopisovali si spolu. Na jeho doporučení 

požádal děkan Kukla o ustanovení 

Koclířova jako poutního místa                    

ke sv. Filoméně, patronce dětí Mariiných  

a živého růžence. K restaurovanému hrobu 

děkana Kukly nyní přichází vzácná relikvie 

z Arsu…  

 V naší diecézi navštíví ještě Želiv, 

Hradec Králové a Rokoli. Program celého 

putování je následující: 13. 9. Želiv 

(diecézní pouť v rámci jubilejní novény); 

14.9. Hradec Králové a Rokole; 

15. 9. Plzeň; 16. 9. České Budějovice           

a Tábor-Klokoty; 17. 9. Liberec; 

18. 9. Brno; 19. 9. Koclířov u Svitav; 

odpoledne Klášterec; 20. 9. Klášterec; 

21. 9. Olomouc; 22. 9. Ostrava                     

a 23. 9. Praha. Nenechme si tedy ujít tuto 

vzácnou příležitost! P. Frédéric Vollaud   

na toto téma sám řekl: „Očekávejte velké 

milosti na všech místech, kde bude relikvie 

přítomná.“ Proto jsou zváni všichni, 

zejména ti, kdo se chtějí modlit za dávné 

bolesti ve svých rodinách, za obrácení,     

za náš kraj, národ, za kněze a duchovní 

povolání. 

 Promluvy sv. Faráře arského jsou 

k dispozici i v češtině. Za režijní cenu je 

vydává tiskový apoštolát Fatym při farnosti 

Vranov nad Dyjí. V elektronické podobě 

jsou k dispozici zdarma na jejich webových 

stránkách. 

Připravil Petr Vlasatý 

 

Mlsné ohlédnutí za farní poutí do 

Králík - Recept na Opilé karbanátky  
 

60g mletého masa 

2 mrkve 

1 červená cibule 

2 lžíce oleje 

sůl 

http://zeliv.eu/files/diec-zn-pou-v-eliv.pdf
http://www.cm-fatima.cz/images/plakatky/Regiony_WAF_CR/2014/14092014_HK.pdf
http://bcb.cz/udalosti/Relikvie-sv-Jana-M-Vianneye-priputuje-take-do-ceskobudejovicke-dieceze.html
http://dltm.cz/relikvie-sv-jana-m-viannye-priputuje-take-do-liberce
http://www.biskupstvi.cz/2014-06-18-relikvie-svateho-jana-m-vianneye-priputuje-take-do-brna
http://www.cm-fatima.cz/images/plakatky/2014/19092014_relikvieJMV_Koclirov.pdf
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mletý pepř 

10 dkg anglické 

slaniny 

4 plátky 

toastového 

chleba 

150 ml červeného vína 

(cca 4 porce podle velikosti karbanátku) 

 

Mrkev a červenou cibuli oloupeme, 

očistíme, nakrájíme nadrobno a opečeme 

na rozehřátém oleji, osolíme, podlijeme 

vodou a krátce dusíme. Toastový chléb 

zalijeme vínem a necháme nabobtnat   

(ev. přidat trochu vína). Mleté maso dáme 

do mísy, osolíme, opepříme a zamícháme. 

Postupně zapracujeme rozmočený chléb   

s vínem. Nakonec přimícháme nadrobno 

nakrájenou slaninu a podušenou zeleninu. 

Z masové hmoty vytvoříme karbanátky, 

obalíme ve strouhance a pečeme asi        

30 minut. 

 

Děkujeme paní Radmile Faltusové! 

 

 

Farní rada 

Revitalizace starého hřbitova 

 Již v květnovém čísle jsem vás 

informoval, že začíná probíhat revitalizace 

(tedy znovuoživení) starého hřbitova        

za finanční podpory firmy Isolit – Bravo     

a dalších podnikatelů. Naše farnost           

se na tomto úsilí podílí brigádnickou 

výpomocí. Výsledek tohoto snažení je již 

nyní hodně vidět. V letošním roce              

se provádí opravy ve východní části 

hřbitova, tj. od cesty k bočnímu vchodu   

do kostela až dozadu k bráně ke hřbitovu. 

Očištěných a opravených pomníků, anebo 

i přesunutí celých pomníků, jak jste            

si už jistě všimli. Také můžete již chodit    

po nově vydlážděných částech chodníků. 

Již ani neregistrujeme, že na hřbitově bylo 

7 poměrně velkých pařezů a u brány          

k hlavnímu hřbitovu stály 2 túje. Vše je již 

odstraněno. 

 Několika málo farníky, převážně 

v důchodovém věku, již bylo odpracováno 

cca 370 brigádnických hodin                         

a cca 85 hodin odpracovali pracovníci 

firmy Isolit – Bravo s technikou (pískování 

pomníků, nakladač, odvoz materiálu          

a těžká fyzická práce při stavění pomníků). 

Dále je nutno přičíst odbornou práci 

dlaždiče a další hodiny při organizačním    

a technickém zajišťování příprav dalších 

prací.  

 Letos je v plánu provést ještě 

výměnu starých schodišť (u bočního 

vchodu do kostela a k zadní bráně             

ke hřbitovu) za nová pískovcová schodiště 

včetně nových kovaných zábradlí                

u schodišť. Jak schodiště, tak i zábradlí 

musí vyhovovat poměrně přísným 

požadavkům památkářů. Dále chceme 

dokončit kompletní vydláždění cest          

ke schodištím.  Výrobu schodišť včetně 

montáže (usazení) bude finančně 

zajišťovat firma Lux z Jablonného n. O. 

(probíhají příslušná jednání). Zábradlí          

a všechny dlaždičské práce hradí firma 

Isolit – Bravo. Z dalších sponzorů se na akci 

již podílely firmy Vacek s.r.o. a KOS 

Jablonné n.  O.. 

 Protože brigádnických prací bude 

stále potřeba, obracíme se na další 

práceschopné farníky všech věkových 
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kategorií, aby se přihlásili u p. Krátkého 

nebo p. Horáka a domluvili                         

se na případných vhodných termínech, kdy 

mohou pomoci. Každá pomocná ruka je 

vítána. Všichni vidíte, že tyto úpravy 

přispívají ke zkrášlení vzhledu kolem 

našeho kostela a budou naší vizitkou i pro 

budoucí generace. 

 S výhledy prací na příští rok vás 

seznámím v některém z příštích čísel 

Natanaela.                                                                                                                

 Pokud nemůžete přispět 

brigádnickou výpomocí při stavebních 

akcích, můžete být velmi nápomocní při  

zajišťování svačin pro brigádníky (sami 

některý den svačinu připravit, nebo na ní 

přispět). Způsob zapojení můžete domluvit 

s naším p. farářem. I tato pomoc je velmi 

vítána. 

Za EFR připravil Václav Horák 
 

 

 
Pozvání z farnosti 

 

Ve čtvrtek 16. 9. od 16:00 hod. na farní 

zahradě zahraje k poslechu DECHOVÁ 

HUDBA z Dolní Čermné, kapelník Pavel 

Vašíček. 

Pozvání na farní pouť do Koclířova u 

Svitav v sobotu 4. října 2014  

 Program pouti je vyvěšen u obou 

vchodů do kostela. 

 Papír na přihlášení vzadu na stolku, 

prosím, přihlaste se do neděle 14. 

září. 

 Cena 100,- Kč; oběd bude zajištěn. 

 Odjezd v 7:30 hod. z náměstí, 

návrat přibližně 19:00 – 19:30 hod. 

 

Modlitby matek se budu nadále scházet 

každé poslední úterý v měsíci od 18:00 

hod. v kostele. Tento měsíc se tedy 

sejdeme 30. 9. Všechny jste srdečně 

zvány! 

 

Hnízdečko 

I v letošním 

školním roce se 

budou scházet 

předškolní děti 

v Hnízdečku, jak už je zvykem vždy ve 

čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod. Naše 

setkávání bude tento rok pojato více jako 

„náboženství“ pro předškolní děti. 

Budeme společně objevovat a tvořit na 

téma: „Aby malé bylo velké“. Přijďte a 

uvidíte! Zveme mezi nás i tatínky či 

prarodiče s dětmi. První setkání bude ve 

čtvrtek 11. 9. Podrobnější informace na 

internetových stránkách naší farnosti. 

 

Mše svaté s dětmi 

Od 5. října bude opět každá 1. neděle 

v měsíci se zapojením dětí při mši svaté. 

Mše svatá pro děti bude od října vždy 

jednou za měsíc podle ohlášek. 
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Modlitby Otců  

Pokračujeme v setkávání se při Modlitbách otců, které jsou 

vedeny podle návrhu sestaveného „Společenstvím Útěchy“ 

v Anglii. Modlitební setkání je nabídkou všem duchovním 

a fyzickým otcům, který leží na srdci osoby, které jim byly 

svěřeny. Tímto způsobem e mohou muži spojit s otci na 

mnoha místech naší země a s pokorou přizvat působení 

Ducha svatého do své úlohy otce – průvodce životem, 

ochránce, pomocníka, manžela… 

Jsme otevřeni komukoli, kdo může a chce přijít! 

Sejdeme se ve čtvrtek 11. září 2014 v kostele svatého 

Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí v 19 hodin. 

Setkání bývají v měsíčním cyklu a konají se v teplém období v kostele a chladném období 

v místnosti Hnízdečka na jablonské faře. 

Přijďte, je stále potřeba sklonit se před Bohem v modlitbě. 

       Za jablonskou skupinu Modliteb otců  

          Jožka Fišer 

 

Náboženství pro děti školního věku 

 Náboženství pro děti 1. – 5. ročníku se bude vyučovat jako obvykle   

na Základní škole v Jablonném.  Výuka začíná od 15. 9. Přihlášky          

si vyzvedněte vzadu v kostele.  

 
1. ročník pondělí, po obědě od 12:00 do 12:45 ve třídě 1. A vyučuje J. Najmanová 

2. ročník úterý, po obědě od 12:30 do 13:15 v učebně AJ vyučuje J. Najmanová 

3. ročník pondělí, 5. hod., třída školního parlamentu  vyučuje P. Pokorný 

4. ročník pondělí, 6. hod., třída školního parlamentu vyučuje P. Pokorný 

5. ročník pondělí, 6. hod., 13:00-13:45,jazyková učebna 107 vyučuje J. Najmanová 
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 Pro děti z 6. – 9. ročníku bude nejdříve krátká organizační schůzka, kde se 

dohodneme, jak by se náboženství vyučovalo – podle zájmu ve škole       

či na faře. Prosíme proto všechny školáky z 6. – 9. ročníku, aby přišli 

v pondělí 15. 5. v 15:15 hod. do učebny anglického jazyka v přízemí, 

abychom se mohli domluvit! 

 Děti, které již nenavštěvují základní školu v Jablonném, budou moci 

chodit na náboženství na faru. Termín bude upřesněn po 15. září. 

 V Jamném se bude učit náboženství v úterý. 1., 2., 4. třída od 13. 45 a 3., 

5. třída od 14.30. 

 Rozvrh náboženství v Orličkách bude upřesněn. 

 
 

 

ZVEME VÁS NA PREZENTACI P. Jana Linharta s obrázky, hudbou a 

vyprávěním o cestě do Simienských hor, na hrad v Gonderu, k jezeru 

Tana, do Aksumu i posvátné Lalibely, do rezervací Senkele a Nechisar… 

Prezentace se uskuteční 14. 9. v 18 hod. na faře. 
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Svaty.bartolomej.cz – nově 
 
 Společnost GOLEM GROUP s.r.o. z Letohradu nám sponzorsky inovovala webové 
stránky. Ty nyní splňují řadu funkcí, které dnešní uživatel od webu očekává. Postupně v nich 
naleznete více informací o akcích ve farnosti, o volném ubytování, činnost farníků, rozpisy 
dobrovolných služeb atd. 
Náměty na další doplnění www zašlete na adresu jana.najmanova@gmail.com. 

 

Drazí rodiče,                                                              

 nedávno mě velmi potěšilo, když jsem se setkal se společenstvím otců a matek, kteří 

se pravidelně a vytrvale modlí za své děti. Bylo to právě vaše společenství Modliteb matek a 

Modliteb otců. Proto bych vám rád touto cestou poděkoval za sebe i za všechny děti, které 

takto podporujete. Možná jste se od nich ještě nedočkali vděčnosti, 

věřte ale, že to má cenu. Vím z vlastní zkušenosti, že mladí lidé chování 

svých rodičů, ať už vědomě nebo nevědomě, sledují, proto prosím 

vytrvejte. Děkuji (Petr, 18 let) 

Převzato ze Zpravodaje Modlitby matek, červen 2014

Redakční rada Natanaela mezi sebe ráda přijme další členy, 

spolupracovníky a přispěvovatele! 

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 10. září. Další reakce, 

připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout 

o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit.                  

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 

Redakce: Josef Fišer, Renata Jasanská, Anna Macanová, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Zdislava Stehlíková. 

Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. Elektronickou podobu najdete 

na www.svaty.bartolomej.cz
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