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Ročník I.      Říjen 2011       Číslo 2 
Cena 10,- 
 
 

Vážení čtenáři, 
 
v dalším čísle našeho farního zpravodaje najdete řadu pozvánek, příspěvky z krabičky, a také 

rozhovor s naším oslavencem. Už deset let je nám otec Pavel knězem, duchovním průvodcem, 
zpovědníkem, kamarádem, laskavým učitelem, zručným řemeslníkem, vtipným společníkem, 
organizátorem a také trpělivýmposluchačem. Je srdcem našeho společenství a já jsem velmi vděčen, 
že jsem ho mohl poznat. Asi nejvíce na něm obdivuji, s jakou důvěrou svěřuje Bohu své i naše starosti.  

 
Za celou redakční radu mu přeji do dalších kněžských let  

mnoho radosti a Božího požehnání. 
 
Martin Jareš 
 
 

 

Rozhovor s… 
 

 
… otcem Pavlem Pokorným 
 
Kdy a kde jsi byl vysvěcen? 

Pamatuju si to dobře, bylo to 15. září 2001, čtyři dny  
po “ 11. září 2001“, a to v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 
 
Kdo Tě světil a kolik vás bylo? 

Světil mě pan biskup Karel Otčenášek a pan biskup Josef Kajnek.  
Byli jsme celkem čtyři. 
  
A primici jsi měl také v Hradci? 

Ano, v Hradci. 
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Kdo Tě připravoval na kněžské svěcení? 
Bezprostředně před svěcením jsou 

předepsané exercicie, kdy člověk odejde na týden 
spolu s dalšími kandidáty někam do ústraní, a tam je 
připravován na kněžské svěcení. Připravoval nás 
pater Jiří Skoblík. Bylo to na poutním místě, název 
mi vypadl, ale předtím ani potom jsem tam nebyl. 
 
Měl jsi i nějakého duchovního průvodce? 

Já jsem byl již šest let jáhnem a předtím jsem 
byl v semináři, kde byl spirituál. 
 
Jako jáhen jsi působil tedy kde? 

Působil jsem u katedrály v Hradci Králové. 
 

Jak na tuto dobu vzpomínáš? 
Rád na Hradec vzpomínám… jak jsem byl 

vyděšený, když jsem přišel, všude spousta velkých 
domů, já jsem si tam připadal ztracený. A když jsem 
odcházel – a i teď když projíždím Hradcem – tak 
nejenom že tam znám každý kout, ale v podstatě 
bych mohl téměř v každé ulici jmenovat, kdo tam 
bydlí. Už to není takové anonymní město.  
 
Proč jsi byl tak dlouho jáhnem? 

Já jsem nepočítal, že budu knězem, chtěl 
jsem být svobodným jáhnem a asi bych jím i byl, ale 
fakt je ten, že u nás se s nimi tak nějak nepočítá 
a kněží je nedostatek. Byl jsem myslím jediný… 
 
Co jsi měl na starosti? 

Měl jsem na starost hlavně nemocné a starší 
lidi, aktivity pro děti, přípravy katechumenů, 
snoubenců… oddával jsem, pohřbíval… se studenty 
jsem občas udržoval nějaké aktivity – tábory. 
 
Nechybí Ti teď Hradec Králové? 

Sám jsem se divil, Hradec mi nakonec hrozně 
přirostl k srdci, ale když jsem šel do Jablonného, tak 
jsem měl až výčitky svědomí, že mi nechybí, že jsem 
s takovým lehkým srdcem Hradec opustil, až si 
říkám, že je to projev jakéhosi nevděku.  
 
 
 
 

Bezprostředně po svěcení jsi přišel do Jablonného? 
To mi volal pan biskup Kajnek – ještě před 

svěcením, takový malý zázrak to byl, ale to je 
na dlouhé povídání. Ptal se, jestli vím, kam půjdu… 
myslel jsem, že u něj budu dělat kaplana. Ale on mi 
řekl, že tady budu sám, po něm, to mi přišlo jako 
nesmysl.  
 
Pamatuješ si, kdy jsi pak navštívil Jablonné 
„oficiálně“?  

Bylo tu biřmování a U Dubu pak bylo takové 
„show“ – byl tam Venda Vacek jako kouzelník – 
a bylo tam moc lidí ze všech farností, také pater 
Mokrý, otec biskup…a já jsem byl zaskočený z toho 
přeplněného kostela, to mě dost vyděsilo, a potom i 
z té trachtace U Dubu, myslel jsem si, že je to tady 
každou neděli. Byl jsem z toho strašně vyděšený 
a říkal jsem si – to je průšvih, to je velký průšvih, vy 
vůbec nevíte, co vás čeká. Protože jsem si uvědomil, 
že nejsem schopen tady sám pana biskupa zastoupit 
a nějak to tu organizovat a nějakým způsobem tady 
fungovat. A pak jsem oficiálně nastoupil 1. října, 
ale jinak jsem tu byl od 17. září. 

 
Měl jsi v rodině nějaký duchovní vzor? 

Moji rodiče byli velice zbožní. 
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A jak přistoupila rodina k tvému rozhodnutí jít do 
semináře? 

Maminka řekla, že to tušila, ale přátelé byli 
velmi překvapeni. Bylo to takové okamžité 
rozhodnutí. 

 
Pracoval jsi někdy v oboru, který jsi vystudoval na 
střední škole? 

Já jsem chodil na učiliště, pak jsem nastoupil 
na dva roky na vojnu, a poté jsem dělal technika 
u spojů a zároveň dálkově studoval střední školu. 
A v roce 1989 jsem nastoupil na Teologickou 
fakultu.  
 
Přijde mi, že je nezvyklé, že jsi jako kněz technicky 
zaměřen… nebývá to často… 

No tak, nechci nic říkat, ale pan biskup Jan 
má ČVUT, elektro… v ročníku po nás měla většina 
studentů již nějaký vysokoškolský titul. Před revolucí 
nebyli na teologii přijati, tak studovali jinou vysokou 
školu, a poté se konečně dostali. 
 
Opustil jsi nějaké koníčky po nástupu do semináře? 

Chodil jsem do potápěčského klubu u nás 
v Poděbradech, byl jsem určitě třikrát týdně 
ve vodě. Po nástupu do semináře jsem pak sbalil 
všechno vybavení, odvezl našemu hlavnímu 
organizátorovi a řekl jsem mu, že končím 
s potápěním. Pak už jsem se potápěl snad jen 
jednou… a ještě jsme s jedním kamarádem vlastnili 
rogalo, ale byly to spíš takové sáňky, mělo malou 
klouzavost a nešlo s tím moc vystoupat. 
 
Kde všude ses potápěl? 

Byli jsme na soustředění v Jugoslávii, tam 
jsem byl nejhlouběji potopený, pak na Slovensku, 
jinak tady v Čechách třeba v zatopených lomech. 
Ale hlavně jsme si na provoz klubu vydělávali 
opravami. Opravovali jsme tlačné remorkéry, které 
vozily uhlí do Chvaletic, to jsme jezdili tak dvakrát 
třikrát do týdne opravovat, nebo třeba plavební 
komory, když se do vrat zasekl kámen. 
 
 
 
 

To Tě asi hodně bavilo, to byl spíš kůň než 
koníček… 

Hrozně moc… mimochodem, pan biskup Jan 
je potápěč, říkal, že s tím teď asi skončí, ale že má 
zkoušky a dělal v Itálii potápěčského instruktora.  
 
A je něco, co Tě na práci kněze nebaví? 

Papírování, je toho hodně.  
 
Děkujeme za příjemné povídání! 
Martin Jareš, Jana Kaplanová 
 
 

 

Příspěvky čtenářů 
  

 Od 16. 8. do 20. 8. 2011 jsme byli 
s manželem v Koclířově na exerciciích s otcem 
Jamesem Manjackalem – indickým knězem. Co jsme 
prožili se těžce dá slovy vyjádřit. Kdo byste se mohl 
zúčastnit, neváhejte. Jsou již přihlášky na příští rok. 
Exercicie se budou konat 7. 8. – 11. 8. 2012, záloha 
je 600 Kč, kontakt recepce@cm-fatima.cz. 
 Také jsou do češtiny přeloženy od otce 
Jamese dvě knihy: Uzdravení k novému životu 
a Heuréka o Duchu Svatém. 
 Byl to Archimédes, řecký matematik, který 
radostně a spokojeně vykřikl „Heuréka!“ – Nalezl 
jsem!, když objevil novou matematickou teorii. 
Autor této knihy si přeje, aby každý, kdo ji bude číst, 
rovněž vykřikl „Heuréka“! až najde Boha skrze 
Ducha Svatého. 

Kontakty na otce Jamese Manjackala: 
j.manjackal@yahoo.com, www.jmanjackal.net 
Marta Faitová 
 
 
Růženec 
 

Církev 7. října slaví svátek Panny Marie 
Růžencové a celý měsíc říjen je zasvěcen úctě Panně 
Marii, Královně Posvátného růžence. Můžeme se 
nyní společně zamyslet nad modlitbou růžence 
a uvědomit si její význam v našem životě.  

 
Modlitba růžence měla svůj dlouhý vývoj. 

Počátečních 150 tajemství Kristova života, které 

mailto:recepce@cm-fatima.cz
mailto:j.manjackal@yahoo.com
http://www.jmanjackal.net/
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mniši vkládali za jméno Ježíš při recitaci „Zdrávas 
Maria…“, bylo postupem času zredukováno 
na patnáct. Modlitba růžence se tím stala modlitbou 
lidovou. Roku 1569 ji pak, v podobě v jaké ji známe 
my, schválil papež Pius V. a svěřil její šíření 
dominikánskému řádu. Významnou událostí 
posledních let ve vztahu k růženci byl apoštolský list 
papeže Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae, 
vydaný v roce 2002. Papež v něm ukazuje bohatost 
a hloubku oné modlitby a naléhavě vybízí k její časté 
recitaci. Při této příležitosti také upravil růžencovou 
modlitbu přidáním „tajemství světla" k dosavadním 
„tajemstvím radostným, bolestným a slavným“. 

 
Růženec Panny Marie nás jednoduchým, 

prostým způsobem nechává sledovat příběhy 
Ježíšova pozemského života a zaměřuje nás na 
tajemství Kristova výkupného vtělení. Nejdůležitější 
Boží činy můžeme, prostřednictvím modlitby 
růžence, nahlížet Mariiným pohledem. Pohledem 
té, která byla Ježíši nejblíže, jeho slovo slyšela, 
uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho. 
Spolu s Marií si tak v růžencovém rozjímání 
připomínáme to, že se Bůh pro nás vtělil, působil, 
byl ukřižován a vstal z mrtvých, aby nás vysvobodil z 
otroctví hříchu a smrti. Spolu s Marií zakoušíme 
velikost Kristovy lásky, spolu s Marií prosíme Pána 
o vyslyšení našich proseb a doufáme v dary Ducha 
svatého. Maria nás tak přivádí do živého 
společenství s Kristem. 

 
V rozjímání o tajemstvích spásy člověk 

nachází potřebnou sílu i útěchu, dostává hojnost 
milostí a stává se podobným Kristu. Nechme se i my 
vést Mariiným příkladem po krásných i náročných 
cestách následování Ježíše. 
Zdislava Stehlíková 
 
 

 

Farnost se představuje 
 

V měsíci říjnu bychom rádi představili 
skupinku lidí, kteří se pravidelně modlí růženec 
v rámci „Večeřadel“. Večeřadly jsou nazývána 
„setkání v modlitbě a bratrství“ uskutečňovaná 
v Mariánském hnutí, jež je rozšířeno po celém světě. 

Večeřadlo 
 

V roce 1993, kdy se manželé Hudcovi starali 
o ležící babičku, takže byli neustále doma, dohodli 
jsme se, že by nebylo od věci začít s večeřadly, a tak 
jsme obstarali „Modrou knihu“ (Kněžím, přemilým 
synům Panny Marie, pozn. red.) a sehnali nahranou 
kazetu s touto tématikou a od 13. 5. 1993 jsme se 
začali pravidelně scházet v úterý, čtvrtek a v neděli. 
Po začátku vysílání televize Noe nedělní sešlosti 
ustaly a dnes už se scházíme jen ve čtvrtek.  

Vystřídalo se s námi dost lidí, ale postupně 
odešli, někteří zemřeli nebo jsou mimo Jablonné. 
A tak jsme se za ta léta sešli už víc než 1000x. Moc 
vzpomínáme na pěkné a věcné úvahy pana Hudce, 
který nám nyní chybí. 

Modlíme se rozjímavý růženec, pak jedno 
poselství z „Modré knihy“ a nakonec Zasvěcení 
neposkvrněnému srdci Panny Marie. Později jsme 
přidali přímluvy podle Breviáře a všeobsahující 
večerní modlitbu za ten který den, a pak už se 
rozcházíme domů. 

Při této příležitosti vás zveme k účasti, a to 
vždy ve čtvrtek, pokud není večerní mše svatá, 
v 19:30 hodin u Hudců.  
Karel Slanina 

 
Prvního Večeřadla u Hudců jsem se 

zúčastnila v únoru roku 2002. Pozvala mě tam paní 
Ludmila Macanová společně s mojí kmotrou 
paní Annou Munzarovou. Jelikož jsem se v té době 
připravovala na křest, chtěla jsem poznat modlitbu 
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růžence. Setkání mě velice oslovilo a nadchlo. 
Společná modlitba růžence mi hodně dává, můžu 
být ve společenství, kde se modlíme k Panně Marii 
a prožíváme život Pána Ježíše. Tyto modlitby 
Večeřadla vede pan Karel Slanina. V roce 2004 se 
jich také zúčastnili redemptoristé z Hory Matky Boží 
u Králík. Večeřadlo se každý může modlit v rodinách 
nebo v různých skupinkách. 
Renáta Jasanská 
 
 
„Esta es la juventud del Papa!“  
 
aneb Světové dny mládeže v Madridu 2011 
 
 Tento pokřik bylo slyšet v ulicích Madridu. 
A my jsme byli při tom! Ale pěkně od začátku. Cestu 
jsme zahájili 8. srpna v Hradci Králové společnou 
mší svatou. Nasedli jsme do našeho červeného 
autobusu DHK 05 a po dvoudenní cestě - se 
zastávkou ve francouzském městečku Annecy - jsme 
dorazili do Tarragony, přístavního města v oblasti 
Katalánska. Čekal nás tam český předprogram. 
V programu nechyběly modlitby, adorace a mše 
svaté. Měli jsme možnost odpočinout i zadovádět si 
u moře, ochotní španělští dobrovolníci nás provedli 
městem, dveře muzeí a galerií pro nás byly 
otevřené. A přišlo pondělí – den odjezdu do 
Madridu. „V Kristu zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry.“, dva miliony 
mladých poutníků z celého světa, jásot a radost, 
nekonečné fronty, církev, Benedikt XVI., katecheze, 
bouře na Cuatro Vientos, společenství, přátelství, 
české centrum, hudba, veliká vedra, jedna velká 
oslava... takhle to vypadalo v Madridu. Celé 
španělské setkání zakončila nedělní dopolední mše 
svatá s papežem. Ve večerních hodinách jsme 
opustili Madrid a čekala nás cesta domů 
se zastávkou ve Versailles. Prožili jsme nádherné 
chvíle, máme krásné, neopakovatelné zážitky.  
 
...statistika nuda je? 
 
Setkání v číslech: 

800 biskupů, 14 000 kněží, 2 miliony 
poutníků, vydáno 35 milionů jídel, 30 000 

dobrovolníků, setkání přineslo ekonomice přes 
100 milionů eur, průměrný věk účastníků byl 22 let 
(Katolický týdeník) 
 
Česká výprava v číslech: 
 

Z České republiky do Madridu přijelo přes 
3 200 poutníků. Průměrný věk českých účastníků 
do 30 let byl 21,73 roků. Ne všichni však byli 
registrováni přes ČBK, z registrovaných však nejvíce 
pocházelo z olomoucké arcidiecéze (779), v těsném 
závěsu byli účastníci z diecéze brněnské (649). Další 
diecéze se seřadily v následujícím pořadí: 
královéhradecká (402), ostravsko-opavská (362), 
pražská (240), českobudějovická (173), litoměřická 
(100) a plzeňská (78).  

 
Chtěli bychom mockrát poděkovat všem, 

kteří jste se za toto setkání modlili a všem, kteří 
nám pomohli finančně. Jmenovitě děkujeme: 
farníkům z Jablonného nad Orlicí, Nadaci nadaných, 
firmě Golempress s. r. o. a městu Jablonné nad 
Orlicí. Byl to úžasný zážitek, děkujeme!!! :-) 
A zároveň Vás všechny chceme pozvat na 
prezentaci našich zážitků ze Světových dní mládeže, 
která se bude konat 16. října 2011 od 17:00 hodin 
ve farním sále v Jablonném nad Orlicí.  
 
Hanka Strnadová, Péťa Krátká, Lucka Langrová, 
Zuzka Fáberová, Gabča Krátká, Týnka Strnadová, 
Marek Langr, Kuba Maixner, Kuba Grus 
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Nejen pro ministranty 
 

Co možná nevíme… 
 
…o liturgických postojích – 1. část 
 

Když se chci modlit, uklidím si pokoj nebo 
půjdu na nějaké příjemné krásné místo. Nepořádek 
okolo mě rozptyluje a znemožňuje mé soustředění. 
Naopak pořádek a řád kolem přispívá k soustředění 
a nastoluje řád i ve mně a to mi umožňuje lépe se 
modlit. 

Člověk vyjadřuje svůj vnitřní stav pomocí 
postojů svého těla. Pro veřejné bohoslužby se 
během let ustálilo několik základních liturgických 
postojů - sezení, stání a klečení. 
 

V tomto čísle Natanaela si více povíme 
o sezení a stání, v dalším čísle pak na tyto postoje 
navážeme. 
 
Sezení 

Když sedím, soustředím se a naslouchám. 
V klidu můžu poslouchat i delší dobu a o tom, co 
slyším hned mohu přemýšlet. Pokud sedím, ať moje 
sezení není výrazem pohodlné lenosti nebo 
unuděnosti, ale ať vyjadřuje to, co vyjadřovat má – 
naslouchám. 
 

Při bohoslužbách sedíme při četbě z Písma, 
při homilii – výkladu Božího slova. 
 
A co ministranti? 

Ministrant sedí vzpřímeně, nehrbí se, nevrtí 
se, ani se nepředklání - snaží se pozorně naslouchat. 
Nohy nestrká pod sedes, ani je nenatahuje dopředu 
– oboje chodidla má na zemi, kolena u sebe a ruce 
nesepjaté volně položené na kolenou. 

 
 
 

 

Stání 
Když vstanu, říkám tím – beru tě na vědomí, 

jsem ochotný uposlechnout, jsem připraven 
k činnosti, něco udělat. Ve stání je cosi napjatého, 
bdělého. Mohu bez prodlení vykonat rozkaz, začít 
práci hned jak je určena. Je to jiná podoba úcty 
k Bohu: bdělost, připravenost. 
 

Proto stojíme, když nasloucháme evangeliu. 
Stojíme, když oslavujeme Boha chvalozpěvy 
(při gloria) a hymny (Te Deum). Stojíme, 
když vyznáváme víru (Credo, křestní slib). Stojíme, 
když přijímáme závazek a dáváme slib (biřmování, 
manželství). Stojíme, když se kněz naším jménem 
obrací k Bohu (většina modliteb při bohoslužbách). 
 
A co ministranti? 

Ministrant stojí 
rovně, o nic se 
neopírá, netěká 
pohledem, nekouká po 
kostele, co kde lítá, ale 
snaží se bedlivě 
sledovat dění kolem 
oltáře – je dobré, když 
dokáže pohledem 
sledovat kněze a je 
připravený na jeho 
znamení přistoupit 
k němu, aby zjistil, 
co kněz potřebuje. 
 

Pokud není zaměstnán (např. držením svíce, 
misálu atp.), drží stále ruce sepjaté rovně před 
tělem – ne před svým pasem. Ruce má sepnuté buď 
s prsty propletenými, nebo s dlaněmi rovně 
naplocho se dotýkajícími. Nejsprávnější je, když 
všichni, kdo jsou shromáždění kolem oltáře, drží 
ruce sepjaté stejným způsobem – většinou 
se řídíme podle způsobu, jakým ruce spojuje kněz či 
biskup. 
 
podle Mons. Jiřího Reinsberga zpracoval Josef Fišer 
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Pozvání z farnosti 
 

Nepotřebné věci potřebným lidem! 
 

Sbírky ošacení v Jablonném nad Orlicí pořádáme již několik let vždy na jaře a na podzim. 
Na organizování se podílí více dobrovolníků. Pokaždé se během dvou dnů nashromáždí asi 3,5 tuny textilu. 
 

Sbírka se odváží do centrálního skladu Diakonie Broumov. Posláním této organizace je pomoc lidem, 
kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci. Zde se materiál třídí. Použitelné věci se rozesílají 
potřebným, poškozené oděvy se průmyslově zpracovávají. 
 

Darováním nepotřebných oděvů uvolníte místo ve své skříni, pomůžete šetřit životní prostředí 
a umožníte další využití staršího oblečení. 

 

Podzimní sbírka ošacení 
 
 

pátek   14. října 2011  1000 – 1700 hod. 
sobota  15. října 2011     800 – 1600 hod. 

 
na dvoře fary v Jablonném n. O. (nad náměstím) 

 
 
  ošacení noste pouze čisté a zachovalé v převázaných krabicích nebo pytlích 
 
  prosíme o příspěvek na dopravu 
 
  ošacení bude použito pro charitativní účely a odvezeno do národního centra humanitární pomoci 

v Broumově 
 
Marie Vacková 
 
Vrtání studní na Haiti  
 

V neděli 9. října 2011 se na faře v Jablonném nad Orlicí 
od 18:00 hodin můžete zúčastnit promítání fotografií o životě 
v jedné z nejchudších zemí světa a vyprávění o práci českých vrtařů 
studní. K ochutnání bude také domácí haitská káva! 

 
Srdečně zvou účastníci humanitárního projektu Praga-Haiti 

Jindřich Stehlík a Jiří Kučera. 
 
Světové dny mládeže v Madridu 2011 
 

Účastníci setkání Vás srdečně zvou na prezentaci ze Světových dnů mládeže, a to 16. října 2011 
od 17:00 hodin ve farním sále v Jablonném nad Orlicí. 
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Toulky Černou Horou 
  

čtyři různá pohoří, čtyři různé světy  
 

kde: sál na faře v Jablonném nad Orlicí 
kdy: neděle 30. října 2011 od 18:00 hodin 

 
Autor: Vojtěch Faltus 

 
 
 
 
 
Pouť k Pražskému Jezulátku 
 
 V sobotu 19. Listopadu 2011 se uskuteční pouť z naší diecéze do Prahy – katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha a k Pražskému Jezulátku. 
 Zahájení v Praze, v katedrále v 10:00 hodin (sraz před arcibiskupstvím na Hradčanech) a ve 13:30 
hod mše svatá s otcem biskupem Josefem Kajnekem u Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné. 

V případě zájmu farníků, vypravíme z Jablonného společný autobus. Zájemci hlaste se prosím 
v sakristii, abychom věděli, zda bude autobus obsazen. 
 
Misijní neděle 
 

V naší farnosti si po mši svaté na misijní neděli 23. října 2011 budete opět moci zakoupit výborný 
jablonský misijní chléb a krásně ozdobené perníčky. To vše budou děti vytvářet a připravovat v sobotu 
22. 10. od 9:30 na faře. Veškerý finanční výtěžek bude věnován na misie. 

 
Letos se také v rámci misijních oslav připojíme do tzv. Misijního mostu modlitby, který společně 

vytváří křesťané na celém světě v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 22. října ve 21:00 hod. Všichni 
zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu 
za misie, misionáře, chudé a trpící lidi. Svíce pro tuto aktivitu budou k dispozici v kostele. 
Jana Najmanová 

 

Z hodin náboženství nejen v naší farnosti 
 

"Jaké modlitby se modlíme v růženci?" 
"Otčenáš, Slávas Maria..." 
 
"Jak začíná modlitba Anděl Páně?" 
"Anděl Páně cestoval k Panně Marii a ona počala Ducha Svatého." 
  
Z písemné práce: "Chléd náš nejzdejší dej nám hned. A neuveď nás v odpuštění, ale zbav nás od svého." 
  
"Cti den sváteční, abys pomnil.    Z modlitby Zdrávas Královno: "...v tomto zrzavém údolí." 
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Pozvání z okolí 
 

Pozvání z Jamného – žehnání opravených památek 
 

V obci Jamné nad Orlicí se uchovala celá 
řada drobných sakrálních staveb, které dotváří ráz 
podhorské vesnice a jsou dokladem zbožnosti 
předchozích generací. Dvě z nich jsou nyní 
po opravě, a proto se o nich zmíním. 

 
   Na horním konci obce je při samé silnici 
socha sv. Jana Nepomuckého, která byla poškozena 
vlivem povětrnosti. Obecním úřadem 
Jamné nad Orlicí byla za nemalých nákladů 
opravena. Originál je hodnotnou 
kamenosochařskou prací, a proto byl umístěn 
v jamenském kostele. Na původní místo pak byla 
zhotovena a instalována replika. 
 
 V polích, asi jeden kilometr od horního 
konce obce směrem na Orličky, v místě zvaném 
„Na Pustině“, stál od nepaměti křížek s obrázkem 
sv. Peregrína. Ústním podáním se traduje, že zde 
došlo k uzdravení nohou zřejmě občana z Jamného, 
který pak na památku tento obrázek postavil. 
Tomuto místu při cestě se dodnes říká U Peregrina. 
Časem, povětrnostními vlivy, ale i vandalismem také 
tato památka chátrala a přes opakovanou opravu 
nakonec v loňském roce uhnila a spadla. Na jaře 
letošního roku byl vyroben a postaven nový kříž 
s obrázkem sv. Peregrina. Abychom se dozvěděli 
více o tomto světci, pátrali jsme po různých 
místech. Nakonec jsme na internetu objevili stránky 
Společenství sv. Peregrina Laziosi OSM v Ořechově 
u Brna. Tam jsme získali podklady i krátkou 
modlitbu a vyvěsili jsme je k obrázku a do tohoto 
zpravodaje.  

Více také na http.//peregrin.webnode.cz/ 
 
 Obě tyto opravené památky budou dne 
2. října 2011 v 15:00 hodin žehnány naším panem 
farářem. Zveme vás k účasti. Auta můžete 
zaparkovat v Jamném n. O. Na Brodě. Po požehnání 
sochy sv. Jana Nepomuckého půjdeme pěšky asi 
jeden kilometr po polní cestě ke křížku U Peregrina. 
Ti, kteří si netroufnou dojít pěšky, mohou použít 

auto po pohodlné cestě až k místu obřadu 
Na Pustině. Uvidíte, že se dnes již nejedná o pusté 
místo, ale hezký kus přírody vhodný i k modlitbě 
a meditaci. Pěšky se dá ještě dojít na vrch až 
pod les, kde je lavička s vyhlídkou. Odtud se vám 
otevře pohled vlevo na Zábřežskou vrchovinu, 
Podorlickou a Svitavskou pahorkatinu nebo vpravo 
na část Orlických hor. 
 

K žehnání a modlitbě vás zvou věřící 
z Jamného. 
Jan Černohous 

Svatý Peregrin Laziosi 

 
Peregrin Laziosi (1265 - 1345) žil ve Forli, 

v severní Itálii. Byl členem řádu služebníků sv. Marie 
(OSM). 

Udává se, že po 30 let si vůbec nesedl, stál 
při jídle, klečel při modlení a opíral se o zeď nebo 
o skálu při spaní. Připisuje se mu uzdravení slepého, 
vyhánění ďábla a vyléčení mnoha břišních nemocí. 
Na sklonku života se u něj projevilo těžké 
onemocnění nohy, zvané rakovina. Lékař mu chtěl 
pro záchranu života amputovat nohu. Peregrin 
se však v noci před amputací doplazil do sálu svého 
řádu a celou noc se modlil a konečně usnul. Když 
se probudil, známky nemoci zmizely. Zpráva o tom 
se rychle rozšířila a Peregrin byl všemi uctíván. 

Je patronem rodiček a šestinedělek; vzýván 
proti rakovině, revmatismu, dně a moru i při 
bolestech nohou.  
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Dětem 
 

Milé děti, prohlédněte si obrázek a zkuste poznat, ke kterému příběhu z Bible patří. Svoji odpověď 
napište na papír a nezapomeňte se podepsat. Děti od 10ti let mohou v Bibli najít větu, kterou Ježíš říká. 
Předškoláčci mohou obrázek jen pěkně vybarvit. Obrázky a odpovědi vhoďte do krabičky na příspěvky 
do časopisu. Těšíme se na ně! Možná bude i odměna . 
 Můžete také samy namalovat obrázek, podepsat jej a vhodit do krabičky na příspěvky do časopisu, 
třeba se pak právě ten váš objeví v některém z dalších čísel farního časopisu! 
Jana Najmanová 
 

 
obrázek namalovala Káťa Najmanová 
 
 
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. října. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. 

redakce 
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