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Ročník I.      Listopad 2011      Číslo 3 
Cena 10,- 
 

 
Jsou Simpsonovi katolíci? A my? 
 

Především mladší generace zná z televizních obrazovek úspěšný animovaný seriál Simpsonovi. Ten 
už dvacet let přináší osudy stejnojmenné rodiny a především jejího hlavního hrdiny - chlapce jménem 
Bartoloměj Simpson, řečeného Bárt.  

„Simpsonovi jsou katolíci.“ Tak zněl nadpis článku o rodině Simpsonových ve vatikánském listu 
Osservatore Romano, který před rokem obletěl svět.  

Zprávu převzal bulvár i neprestižnější světové deníky.  
Toto prohlášení z oficiálního církevního listu patřičně vyrazilo  
dech mnoha lidem. Především těm, kteří se identifikovali s Bártem  
Simpsonem a jeho otcem Homerem jako s lidmi, kteří mají 
k církvi daleko.  

Mnozí reagovali způsobem: „Neberte nám Simpsonovi,  
kterým není nic svaté, mají drsný humor, odpornou mluvu  
a relativistické názory, žádní katolíci to nejsou.“  

Redakce v Osservatore Romano však měla jiný pohled.  
"Simpsonovi patří mezi několik televizních programů pro děti,  
v nichž se opakovaně objevují otázky víry, náboženství a otázek  
týkajících se Boha. Jejich rodina se před jídlem modlí a svým způsobem  
věří v onen svět“, dodává list.  

Nechme stranou, kdo v tomto sporu má pravdu. Hodnotím  
kladně tuto změnu novinářského stylu od bezchybné pravdy v mírně  
provokativní způsob, který vede ke znejistění, k zamyšlení i k pobavení. 
Bylo pro něj zvoleno vhodné téma. Autor dobře ví, co je možné  
zlehčovat a co ne. 

Víme však my, kdy je třeba přimhouřit oko a kdy je správné 
se postavit na odpor a střetnout se s druhou stranou? Máme odvahu  
tyto věci občas přehodnotit?  

Bárt Simpson se nebál otázek a odpovědí. Mimochodem, pokud byl pokřtěn, je jistě  
jeho patronem svatý Bartoloměj.  

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, doufáme, že v podzimním zpravodaji naleznete  
souznění a inspiraci. Přejeme Vám příjemné čtení třetího čísla. 
IR 
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Příspěvky čtenářů 
 

Letní příběh 
 
 V létě jsem zde, v Jablonném nad Orlicí, 
měl kamaráda Petra s manželkou a třemi vnuky. 
Všichni bydlí v místě, kde socialistická výchova 
od 50. let slavila úspěchy. Do kostela tam chodí jen 
několik starých babiček, o duchovních si lidé myslí 
to, co je učili ve škole, a tento záměrně vytvořený 
záporný obrázek je okořeněn několika „vtipnými“ 
scénkami z různých filmových komedií. 
 Byl pěkný letní den, prošli jsme se 
po náměstí, kluci si dali zmrzlinu, prohlédli si 
dřevěnou lžíci, a pak jsem naši skupinku 
nasměroval do kopce ke kostelu svatého 
Bartoloměje. Mírně zadýcháni jsme stanuli 
na chodníčku k zadnímu vchodu do kostelíčka. Zde 
jsme zastihli v pracovním oděvu pána středního 
věku v plné práci se dvěma motorovými pilami 
(mohla by to být pěkná reklama pro Mountfield). 
S úsměvem a v naprosté pohodě přerušili práci 
a pán se s námi dal do přátelského hovoru – 
o všem: počasí, cestování, o kostele a jeho 
opravách. Ano, byl to Otec Pavel. Při té příležitosti 
mi nabídl krásný kousek z čerstvě rozřezaného tisu 
se čtyřmi větvemi vyrůstajícími téměř z jednoho 
místa, jako stvořený pro výrobu stoličky. Přijal 
jsem, poděkoval, vzájemně jsme se rozloučili a s 
přáteli jsme se ubírali k domovu. Dva dědci, tři 
mladí vnuci a za námi neustále štěbetající 
manželky setrvávající v jiných myšlenkových 
sférách. Kluci nemluvili, kamarád Petr také dlouho 
mlčel. Předpokládal jsem, co asi v jeho hlavě 
probíhá... Po chvíli jsem se ujistil, že se nepletu: 
„Pepku, to je fakt farář?“ „No ano, to je náš pan 
farář Pavel Pokorný a co má být?“ Tvářím se zcela 
suverénně a pohodově. Dovolím si tvrdit, že se 
v Petrově mysli cosi starého a zkostnatělého 
rozsypalo a doufám, že se o tomto zážitku dá večer 
nebo kdykoli jindy v klidu se svými vnuky 
do hovoru. 
 Doma jsem po čase jednu ze čtyř nožek 
uřízl (protože stabilita – to je trojice) a po několika 
hodinách měření, řezání, pilování, vrtání, lepení 

a šroubování vznikla obstojná trojnožka. Ještě mi 
zbývá dokončit vnější úpravu vhodným mořidlem.  
 Čtvrtá, ta uříznutá noha, stojí opřena 
v rohu garáže. Jistě bych ji časem na něco využil, 
ale také bych ji mohl nabídnout Petrovi. Určitě by 
ji rád přijal. I kdyby se jí již nikdy nedotkl, tak mu 
určitě každý pohled na ni připomene, že to, co 
nám dlouhá léta vtloukali do hlav nemusí platit 
a neplatí. A hlavně to, že Pán nebes i země vždy 
pravdu zjeví i maličkým (Matouš 11,25) i když 
k tomu mnohdy dojde v jiný čas a na jiném místě, 
nežli bychom předpokládali. 
 
Josef Rada 
 

Vyznání 
 

Naše vlast má mnoho chrámů Páně, 
s obdivem a láskou pohlížíme na ně. 

 
Našich předků je to zbožné dílo, 

prodlévat v nich jim i nám je milo. 
 

Každému však v srdci nejbližší je 
kostel v místě, kde po léta žije. 

 
Náš je v stínu lip – nad střechami města, 

vede k němu vzhůru vyšlapaná cesta. 
 

Velebně se rozléhá zvonu jeho hlas, 
když nám připomíná pobožnosti čas. 

 
Jindy s naléhavým smutkem oznamuje zas, 

že odešel na věčnost opět jeden z nás. 
 

Každý někam patří – my patříme sem, 
jako naši prarodiče, buď jim lehká zem. 

 
 
V. Vaníčková 
věnovala mamince paní Bohumila Šejvlová,  
Lubník – Jablonné 
 



Natanael Listopad 2011 

 

3 

 

Liturgický rok 
 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 

V „dušičkových“ dnech, kdy lidé častěji, než 
kdy jindy vzpomínají na své drahé zesnulé, 
navštěvují hřbitovy, zdobí hroby, zapalují svíčky, se 
můžeme společně krátce zamyslet nad smyslem 
Vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Církev se 
za zemřelé přimlouvá při každé mši svaté. Nikdy 
na ně nezapomíná. Liturgickou památkou všech 
věrných zemřelých nám však chce zvláštním 
způsobem připomenout povinnost a důležitost 
modlitby za zemřelé. Ti, které jsme milovali a již 
přešli na druhý břeh, nadále potřebují naši lásku. 
Svou modlitbou je můžeme doprovázet i za hranici 
smrti, stát jim po boku při jejich očišťování, konat 
za ně jistý druh pokání a smíření. Pro zastupující 
lásku neexistuje hranice smrti, možnost vzájemné 
pomoci zahrnuje celé společenství svatých - 
blažené v nebi, očišťující se v očistci a živé na zemi. 

Zvláštní formou pomoci jsou odpustky, což 
je odpuštění všech časných trestů za hříchy, jejichž 
vina byla zahlazena. Církev odpustky poskytuje 
z pokladu zásluh Krista a svatých, a to na základě 
moci svazovat a rozvazovat udělené Ježíšem 
Kristem. V listopadových dnech je nám nabídnuta 
možnost získat plnomocné odpustky a věnovat je 
zemřelým. Projevme zesnulým službu lásky 
a milosrdenství. 

 
Zdislava Stehlíková 

 

Farnost se představuje 
 

NET FOR GOD také v Jamném nad Orlicí 
 

Již několik let probíhají v Královéhradecké 
diecézi malé skupinky NET FOR GOD, které jsou 
moderovány Komunitou Chemin Neuf. Jsou 
otevřeny pro všechny, kdo chtějí usilovat 
o jednotu – jednotu mezi křesťany, mezi mužem 
a ženou v manželském páru, mezi člověkem a jeho 
Stvořitelem.  

Myšlenkový koncept těchto skupinek sahá 
až do roku 1944, kdy uprostřed válečných hrůz 
francouzský opat Paul Couturier (francouzský 
kněz, který založil týden modliteb za jednotu 
křesťanů) napsal:  
„Bude-li se každý čtvrtek večer (na památku 
Zeleného čtvrtku) setkávat stále větší množství 
křesťanů různých vyznání, vytvářející tak 
nekonečnou síť obklopující zemi, nebude to snad 
úsvit jednoty křesťanů na zemi? Není to právě 
takový postoj upřímného, hlubokého, horlivého 
duchovního nasazení, který Otec očekává, aby se 
mohla uskutečnit viditelná jednota?“  

Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci 

lze získat při splnění tří obvyklých podmínek (svátost 

smíření v blízkém čase, svaté přijímání, modlitba na 

úmysl Svatého Otce) následovně: 

- na svátek Všech svatých (1. listopadu) 

odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné 

zemřelé (2. listopadu) je třeba pomodlit se 

v kostele či kapli modlitbu Otče náš a Vyznání 

víry. 

- v době od 1. do 8. listopadu je třeba navštívit 

hřbitov a pomodlit se tam za zesnulé 

Bohoslužby v našich farnostech: 
 

Jablonné nad Orlicí  
- 1. 11. 2011 v 1830 mše svatá 
- 2. 11. 2011 v 1830 mše svatá,  

poté průvod na hřbitov 
 

Jamné nad Orlicí 
- 2. 11. 2011 v 1700 mše svatá,  

poté průvod na hřbitov 
 

Orličky 
- 1. 11. 2011 v 1600 bohoslužba slova 

na hřbitově 
 

Čenkovice 
- 2. 11. 2011 v 1600 bohoslužba slova 

na hřbitově 
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Opat Couturier definuje svoji vizi 
neviditelného kláštera – jako společenství 
křesťanů, kteří obepínají svět, modlí se a sdílí se 
svými životy. Až moderní doba umožnila tyto 
skupinky i „fyzicky propojit“ – na základě 
internetu, audiovizuální techniky a společných 
formačních setkání či víkendových formací NET 
FOR GOD. Každý měsíc vzniká proto ve Francii 
formační film, nad kterým se v těchto skupinkách 
sdílíme, modlíme a diskutujeme.  

Setkání je zaměřeno také na budování 
jednoty mezi církvemi, tedy nejenom mezi 
katolíky, ale všemi křesťany, kteří citlivě vnímají 
rozdělení a vzájemné nežádoucí soupeření 
jednotlivých částí Kristova těla. Vychází z modlitby 
Ježíše Krista v Getsemanské zahradě, kde v době 
největších nejistot, osamění, v očekávání 
budoucího utrpení Ježíš nazírá do budoucnosti. 
Vidí, že jeho učedníci jsou jen lidmi a potřebují 
Boží sílu, aby byli schopni obstát při žití a sdílení 
Evangelia s druhými. Jejich rozdělení, hřích 
a nejednota, nakolik se za celá staletí nakupila, je 
jednou z hlavních příčin, proč dnešní člověk není 
schopen uvěřit – proč také, když se křesťané místo 
lásky mezi sebou nenávidí? Jsme-li posláni hlásat 
Evangelium na samý konec světa, jak můžeme 
obstát, když je „království rozděleno“?  

Malé skupinky NFG vytvářejí modlitební síť, 
do které se může zapojit kdokoli, kdo hledá 
společenství a chce pracovat pro jednotu církví 
a vzájemné usmíření a sdílení, kdo se chce účastnit 
biblické formace a evangelizace. Nabídněme lidem 
okolo nás takovýto prostor! 

 

Termíny setkání na faře v Jamném: 25. 10. 2011, 
24. 11. 2011, 8. 12. 2011, 26. 1. 2012 vždy od 
19:30 hod. (a dále pak vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci) 

Víkendová setkání:  

22. - 23.října 2011 - víkend pro odpovědné 
skupinek NFG nebo těch, kteří by chtěli skupinku 
založit a moderovat - v Tuchoměřicích u Prahy 

5. - 8. ledna 2012 - prodloužený víkend NET FOR 
GOD na lyžích v Bartošovicích v Orl. horách - pro 
kohokoliv 

16. - 17. června 2012 - vikend NET FOR GOD - 
formační v Bílé Vodě - pro účastníky a zájemce. 

Kontakt: www.chemin-neuf.cz/akce 

Komunita Chemin Neuf Školní 1, PSČ 252 67 
Tuchoměřice, tel. 220 199 441-2, E-mail: 
sekretariat@chemin-neuf.cz 

Vladimír Neškudla 

 
Náboženství (spolčo) na faře 
 

Letos jako obvykle mělo být náboženství, 
mluvím o 7. a vyšších ročnících. Paní učitelka nám 
rozeslala zprávy, že budeme mít náboženství 
s panem farářem. Nejdříve to vypadalo, že nebude 
vůbec. Ale o jedné nedělní mši pan farář řekl, 
že bychom mohli mít „spolčo“ a že si máme říct 
den a čas. Já jsem řekl: „Čtvrtek v 16:00 hodin.“ 
Všichni souhlasili a minulý čtvrtek už bylo první 
spolčo. Bavíme se tam o různých věcech, tedy 
zatím jenom o jedné, a to je asi ten největší zázrak 
- vesmír. 

Myslím si, že můžu všechny i - za pana 
faráře – pozvat, ať si s námi přijdou popovídat.   
 
Václav Kaplan 
 

Pečení mikulášských perníčků 
 
 Když se řekne 
listopad, tak si mnoho z nás 
připomíná naše zemřelé 
blízké a známé, děláme 
věnečky na hroby, a to vše 
je lidově nazýváno svátkem 
Dušiček. Měsíc listopad ale 
není jen o Dušičkách. 
Začíná také předvánoční 
čas neboli advent. 
V listopadu se také pečou 
mikulášské perníčky. 
 Ráda bych vám 
napsala něco málo 
z historie pečení těchto 
perníčků v Jablonném 
nad Orlicí.  

První pečení se 
uskutečnilo v polovině 90. let. Nejprve se u paní 
Ludmily Lehké připravovalo těsto. Pak se peklo 

http://www.chemin-neuf.cz/akce
mailto:sekretariat@chemin-neuf.cz
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v kachlových kamnech u paní Heleny Novotné, a to 
pod vedením paní Radky Faltusové. Tehdy se ještě 
pečení zúčastnila slečna Majka Blažková, a pak 
jsem se přidala i já. Hotové perníčky se nakonec 
balily do mikrotenových sáčků. 
 Jelikož se v 21. století začalo topit plynem, 
tak i u paní Novotné se po rekonstrukci plynového 
topení kachlová kamna vybourala a byla 
nahrazena krbem. Nejdříve jsme si myslely, že tato 
zavedená tradice skončí, ale pak se začaly perníčky 
péct na faře, která v té době také prošla několika 
opravami. Je to útulné místo, kde působíme 
dodnes.  

Chci také připomenout, že v roce 2001 se 
pečení perníčků – tehdy ještě u paní Novotné – 
zúčastnil také pan farář Pavel Pokorný. 
 
Renáta Jasanská 
 

Stránka nejen  
pro ministranty 

 

Co možná nevíme …  
 

…o liturgických postojích – 2. část 
 

V předchozím čísle Natanaela jsme se 
dozvěděli podrobnosti o správném liturgickém 
sezení a stání. Nyní k nim přidáme i pár vět 
o klečení, poklekání a úkloně. 
 
Klečení 

Jsme-li upřímní, cítíme před Bohem, 
že jsme malí. Ve srovnání s ním nejsme vůbec nic. 
A toto vědomí vyjadřujeme pokleknutím – snížíme 
se ze své pyšné výše dolů k zemi. A můžeme se 
i sklonit. Skloněná postava říká: „Ty jsi veliký Bůh, 
já však nejsem nic.“ Ať tedy pokleknutí není 
chvatný úkon. Poklekáme zvolna, hluboce – ať 
současně v tu chvíli pokleká i naše srdce. 
 

Klečení je výrazem nejvyšší úcty; klečíme 
během proměňování a adorace před vystavenou 
eucharistií. Klečet můžeme samozřejmě i tehdy, 
pokud to pomáhá naší modlitbě a tehdy, když 
chceme vyjádřit Bohu velkou úctu. 
 

Poklekání a úklona 
Pokleknutí provádíme vždy při vstupu 

do prostoru, ve kterém je uchováváno Ježíšovo 
tělo pod způsobou chleba. Stejným způsobem 
dáváme eucharistickému Kristu najevo svou úctu 
i před naším odchodem.  

Podobně se chováme, když jdeme 
na návštěvu – při vstupu do domu či do místnosti 
se se všemi přivítáme a než odejdeme, tak se opět 
se všemi rozloučíme. Během doby, kterou na 
návštěvě trávíme, už se s nikým nezdravíme – a je 
to v souladu se zásadami slušného chování.  

Nikdy nepoklekáme za chůze a ve spěchu, 
ale vždycky se před pokleknutím zastavíme, pak 
poklekneme, klidně vstaneme a pokračujeme 
v chůzi. Všechno v přirozeném plynulém pohybu 
 
A co ministranti? 

Kněz s asistencí (jáhen, akolyté, 
ministranti) na počátku a po skončení bohoslužby 
pokleká před svatostánkem a když se opět postaví, 
doplní pokleknutí ještě úklonou směrem k oltáři 
(místu, kde dochází k proměňování). Kněz navíc 
uctí oltář políbením. Úklona spočívá pouze 
v mírném sklonění hlavy a ramen – tělo zůstává 
rovné.  

Úklonou zdraví oltář i ministrant, pokud 
před ním během bohoslužby přechází z jedné 
strany presbytáře na druhou.  
 

Úklonou zdraví oltář 
i lektor, který kráčí 
k ambonu z řad 
shromáždění lidu – už 
nekleká před svatostánkem, 
protože to už udělal 
při vstupu do kostela. 
 

Pokud ministrant 
nese kříž, svíci nebo 
kadidelnici či loďku, neklečí, 
ani nepokleká, pouze 
provádí úklonu před oltářem. Výjimkou je pouze 
chvíle, kdy ministrant provádí okuřování 
Nejsvětější Svátosti při proměňování. 
 
Podle Mons. Jiřího Reinsberga připravil Josef Fišer 
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Občanské sdružení Rafael 
 

Denár knížete Václava 
 

Slunné dny babího léta se letos 
nevyhnuly ani dni státního 
svátku, kterým je zároveň 
slavnost Svatého knížete 
Václava. Určitě to uvítalo přes 
padesát dětí a jejich rodičů, 

protože právě oni navštívili dětské hřiště pod farou 
- Hradní dvorek - a farní zahradu, aby zde v pěti 
soutěžích bojovali O denár Knížete Václava. Kdo 
zvládl všechny úkoly a hádal kolik váží 
svatováclavský meč, mohl zkusit, jak se pracuje 
s hlínou na hrnčířském kruhu, navštívit prolézací 
hrad, trampolínu či pískoviště na Hradním dvorku, 
sledovat předení ovčí vlny na pravém kolovrátku 
nebo se občerstvit dobrotami v malé „krčmě“. 
Na památku si soutěžící kromě nějaké sladkosti 
odnesli pamětní lístek a denár se sluníčkem či 
rybičkou z pravé pálené hlíny.  

Děkujeme všem vám, kdo jste přišli, a také 
všem těm, kdo se na přípravě a uskutečnění této 
akce podíleli. Pořadatelem byl Rafael - občanské 
sdružení našich farníků. Tato akce pro rodiny 
s dětmi byla pořádána v rámci projektu Jablonné 
pro rodiny, který v letošním roce koordinuje Město 
Jablonné nad Orlicí. 
 
 

Rafael oznamuje 
 

Milé děti, vážení rodiče 
a prarodiče. Občanské 
sdružení Rafael děkuje 
za přízeň, kterou jste 
projevovali našemu snažení, 
za podporu finanční, hmotnou, 
osobní i duchovní. V sobotu 

29. Října 2011 se uzavírá druhá sezona 
provozování dětského hřiště pod jablonskou farou. 
Přesnější čísla o návštěvnosti, provedených 
pracích a financích vám sdělíme prostřednictvím 
Natanaela v příštích číslech. 
 
Za Rafael Josef Fišer, předseda 

Z farní rady 
 

Opravy kostela sv. Bartoloměje  
 

Všichni návštěvníci našeho kostela mají 
možnost pozorovat, že každým rokem se 
na kostele a v jeho okolí provádí různé opravy. 
V loňském roce byl např. kostel vymalován a byla 
provedena 1. etapa odizolování obvodových zdí 
kostela, aby se zabránilo pronikání vlhkosti 
do vnitřku kostela.  
 

V tomto příspěvku vás chceme informovat 
o činnostech, které byly prováděny u kostela 
v uplynulých měsících. Firma Jindřicha Stehlíka – 
zednictví z Jablonného nad Orlicí - provedla 
na základě smlouvy o dílo 2. etapu vnější izolace, 
odvodnění obvodové zdi kostela. Celkový náklad 
činil 500 tis. Kč. Práce spočívaly v provedení 
výkopu kolem obvodových zdí kostela, následném 
zpevnění zdiva betonáží, vybudování větracích 
kanálů, uložení izolační folie, položení potrubí 
pro odvodnění vnější vlhkosti a potrubí pro odvod 
dešťové vody, vyplnění výkopu keramzitem, 
položení geotextilie a zasypání štěrkem.  
  

Před zahájením uvedených prací bylo 
nutné provést demontáž šesti pomníků, které stály 
u obvodové zdi kostela a po ukončení prací pak 
tyto pomníky vrátit na nové základy na původní 
místa. Náklady na přesunutí pomníků nemohou 
být hrazeny z fondu regenerace, ale tyto náklady 
musí hradit farnost. Obě fáze, jak demontáž 
pomníků 27. 7. 2011, tak i jejich vrácení 11. 10. 
2011 prováděli pracovníci firmy Kamenictví 
p. Štefana Kyčmola z Ostrova u Lanškrouna. Práce 
autojeřábem a s tím související přípravné činnosti 
(navezení štěrkodrtě k vytvoření rampy a nájezdu 
pro autojeřáb) zajišťovala firma Vodovody a 
kanalizace Jablonné n. Orlicí. Asistence u těchto 
prací byla zajištěna brigádně.  
 

A jak byly všechny uvedené práce 
zajišťovány finančně? 
2. etapa vnější izolace a odvodnění byla 
financována ze tří zdrojů: 
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- z Programu regenerace městských 
památkových zón   350 tis. Kč 

- finanční podíl Města Jablonné nad Orlicí 
    100 tis. Kč 

- finanční spoluúčast ze sbírek farnosti 
Jablonné n. Orl.            50 tis. Kč 

Kamenické práce spojené s demontáží 
a opětovného ustavení pomníků v celkové výši 
6 000,- Kč zaplatí farnost, rovněž ze sbírek. Práce 
autojeřábem v obou uvedených termínech 
a související činnosti provedla firma VAK 
sponzorsky v celkové hodnotě prací 13 200,- Kč.  
 

Chtěli bychom poděkovat Radě 
a zastupitelstvu Města Jablonné nad Orlicí 
za přidělení finančních prostředků a firmě 
Jindřicha Stehlíka za rychle a kvalitně odvedenou 
práci. Dále děkujeme firmě VAK Jablonné 
nad Orlicí za výbornou spolupráci a sponzoring její 
činnosti na uvedeném díle. V neposlední řadě 
děkujeme za spolupráci kamenické firmě z Ostrova 
u Lanškrouna. 
 

Finanční příspěvek ve výši 56 000,- Kč, 
který musí naše farnost letos zaplatit navíc (mimo 
své běžné provozní náklady) je nemalý, a proto si 
dovolujeme požádat naše farníky o štědrost při 
sbírkách, které budou k tomuto účelu vyhlášeny. 
Peníze můžete také dát do kasičky umístěné 
na zadní mříži v kostele anebo předat přímo 
panu faráři na faru. Každému dárci patří upřímný 
dík. 
 

Přejeme si, aby náš kostel sv. Bartoloměje, 
významná kulturní památka a dominanta města, 
byl i se svým okolím v co nejlepším stavu a sloužil 
i v budoucích letech všem farníkům 
i návštěvníkům města. 
 
Za farní radu farnosti J. Krátký, V. Horák 

Ohledně financování stavby je situace 
taková, že podíl farnosti je 56 000 Kč, tyto peníze 
vybíráme při sbírkách na farní fond (první sbírky 
v měsíci a sbírka při pouti). Od ledna do října jsme 
vybrali na farní fond 40 638 Kč. 10% ze všech 
sbírek povinně odvádíme na fond solidarity, 
kterým disponuje biskupství, takže nám zbývá 

36 574 Kč. Abychom svůj podíl prostřednictvím 
farního fondu uhradili, musíme vybrat ještě 21 369 
Kč. Sbírky na farní fond budou letos už jenom dvě 
a to 6. 11. a 4. 12. Dosavadní průměrná výše sbírky 
na farní fond je asi 3 700 Kč. 

Pavel Pokorný 

Motoristé, všimli jste si? 
 

Už skoro měsíc je 
u odbočky k jablonskému 
hřbitovu umístěna zbrusu nová 
dopravní značka, která nabádá 
řidiče k možnosti využít 
parkovací místa na nově 
zbudovaném parkovišti. Jednadvacet parkovacích 
míst vzniklo na levé straně u vjezdu na ulici 
„horního“ Výsluní a jsou určena jak návštěvníkům 
obyvatel, kteří zde žijí, ale hlavně všem těm, 
kdo navštěvují bohoslužby v našem kostele nebo 
jdou zajistit potřebnou údržbu hrobů na hřbitově. 
Prosíme tedy ty z vás, kdo jezdíte ke kostelu auty, 
abyste už neparkovali v parku podél příjezdu 
ke hřbitovu - zajeďte na nové parkoviště 
a projděte se pěšky těch sto metrů, o které je 
to ke kostelu dále. Je samozřejmé, že necháme 
přednost parkování na točně u urnového háje těm, 
kdo vozí na mši hůře pohyblivé osoby. Těch ale 
příliš mnoho není a doufejme, že není pro nikoho 
z nás problém nechat na točně vystoupit pasažéry 
a zajet k parkování na nové místo za hřbitovem. 
Pokud na radnici pamatují na běžné potřeby nás – 
křesťanů, přijměme tedy tento dar, využívejme ho 
a buďme ohleduplní k zeleni v parku. 
 
Za dopravní komisi města Josef Fišer 

Pozvání z farnosti 

Stromy Anežky České 

Na farní zahradě v našem městě bude 
zasazen nový strom. „No, to je toho!“ řeknete 
si možná. Tento strom ale bude něčím zvláštní. 
Jablonské občanské sdružení Rafael po odmluvě 
s otcem Pavlem Pokorným využilo nabídky České 
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rady dětí a mládeže a zapojilo se do jejího projektu 
„Stromy Anežky České“. 

 
13. listopadu slavíme svátek přemyslovské 

princezny Anežky České. Podle dostupných 
informací se tato světice narodila právě před osmi 
sty lety – 20. ledna roku 1211. Svatá Anežka je 
nejenom ctěna křesťany naší země, ale velkou 
částí národa je vnímána jako ta, která napomohla 
pokojnému přechodu z totalitního socialismu do 
svobodné demokracie v naší vlasti. Je také 
osobností, která se významně podílela na utváření 
dějin českého národa. K výročí jejího narození 
bude ve dnech 4. až 6. listopadu na území naší 
republiky vysazeno nejrůznějšími občanskými 
iniciativami, které se věnují dětem a mladým, 100 
stromů. Bude se jednat o Lípu srdčitou (Tilia 
cordata 'Roelvo') – náš národní strom. U každého 
stromu bude umístěna informační tabule, která 
bude obsahovat informace o Svaté Anežce České, 
o partnerech projektu, a také o sdružení, 
které strom vysadilo.  

Stromy budou bezplatně poskytnuty na 
základě darovací smlouvy zájemcům, kteří se 
zaváží, že se budou o strom v budoucnu starat a 
dodrží podmínky koordinátora projektu. 
_________________________________________ 
 

Rafael vás tedy touto cestou upřímně zve 
 

k zasazení lípy Svaté Anežky České, 
které se uskuteční  

v sobotu 5. listopadu 2011 od 15:30 hodin 
 

_________________________________________ 

Sejdeme se na farní zahradě a prosíme všechny 
děti, aby si s sebou vzaly své lopatky a mohly si 
vlastnoručně přihodit hlínu ke kořenům stromu. 
Pokračovat budeme přípravou na dětskou mši 
svatou, která tradičně začne o páté hodině. Další 
případný program bude upřesněn. 
 
Za Rafael Josef Fišer 
 
________________________________________ 
 

Městská knihovna Jablonné nad Orlicí  
a Farnost Jablonné nad Orlicí 

srdečně zvou na 

 
„Povídání o Karlu Čapkovi“ 

aneb  

Nejen čítankový autor,  
ale především člověk 

 

 
 

se životem a méně známými díly Karla 
Čapka nás seznámí  

paní Karla Jará z Krajské knihovny 
v Pardubicích 

 
v neděli 6. 11. 2011 od 17:00 ve 

farním sále 
_________________________________________
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Pozvání z okolí 
 

Večer mladých 
 

Srdečně Vás zveme na 
 Večer mladých,  

který se bude konat v pátek  
4. 11. od 17:30 na faře v Dolní Čermné.  

 
V 19:00 hodin následuje mše svatá,  
a poté proběhne v místní orlovně  

promítání o cestě  
 

ze Zlína do Madridu na koloběžce -  
2920 km za 28 dní  

 
Svou zkušenost s Bohem v každém 

okamžiku krásné a náročné cesty na 
Světové dny mládeže se Svatým Otcem 

Benediktem XVI. Vám přiblíží  
Mgr. Zdeněk Sigmund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

POUTNÍ DEN V PRAZE 
S NÁVŠTĚVOU i modlitbou v KATEDRÁLE sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

a v kostele Panny Marie Vítězné u PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA 
 

SOBOTA 19. 11. 2011 
 

10.00 hod. Sraz v Praze před Arcibiskupstvím pražským (Hradčanské nám.) 
Doporučujeme dopravu vlakem na hl. nádraží a odtud metrem na stanici Hradčanská nebo 

tramvají č. 22; vlastními auty na parkoviště u Černého mostu a odtud metrem 

• MODLITBA K NÁRODNÍM PATRONŮM v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

• SPOLEČNÁ PROHLÍDKA REPREZENTATIVNÍCH SÁLŮ 
A KAPLE ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE 

 
13.30 hod. MŠE SVATÁ královéhradecké diecéze u Pražského Jezulátka 

(Kostel Panny Marie Vítězné) 

Hl. celebrant J. Ex. Mons. Josef Kajnek 

15.00 hod. Zakončení společného programu 

 
Intervikariátní setkání mládeže  

vikariátů Ústí nad Orlicí a 
Žamberk proběhne  

 
12. listopadu v Dolní Dobrouči. 

 

 

 
Uzávěrka přihlášek na 
diecézní pouť je 6. 11.  

Zbylá místa se poté 
případně nabídnou 

v okolních farnostech. 
Program pouti je uveden 

níže. 
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V sobotu 12. 11. 2011 v 10.00 hod. se koná 

 MŠE SVATÁ u příležitosti výročí kanonizace sv. Anežky 
Slavnostní zakončení Roku sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

Kontakt, informace: Poutní centrum, mobil: 731 598 751(2), email: poutnik@diecezehk.cz 
 

________________________________________________________________________ 
 
Výzva k misii v naší zemi 
 
Milí farníci! 

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc a spolupráci v šíření letáčků Brněnské tiskové misie (BTM). 
BTM je ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství naděje, víry a lásky 
formou krátkých misijních textů – letáčků (více na www.btm.cz). S těmito letáčky jste se již několikrát 
setkali i v kostele v době adventní či postní. Každý měsíc vychází nová nabídka nejrůznějších témat – 
povzbuzení v nemoci či samotě, zamyšlení nad smyslem života, přáníčka, informace o křesťanství, 
varování před sektami, výzva k obnově rodiny apod.  

Letáčky jsou opravdu pěkné, čtivé, poutavé. Každý, kdo bude mít zájem, může si vzít libovolné 
množství letáčků na stolku v zadní části kostela a rozdat je či umístit podle svých možností. Letáčky slouží 
k osobnímu předávání při různých příležitostech, ale můžeme je zanechat i v čekárně u lékaře nebo třeba 
ve vlaku. Prosím, neskladujte letáčky doma, ale nabídněte dále třeba sousedům či příbuzným. Také je 
možné se domluvit na objednání většího množství letáčků s konkrétní tematikou nebo pro určitý okruh 
lidí ( např. mládež, nemocní apod. ). 

Na nástěnce v bočním vchodu do kostela je ke čtení a inspiraci několik článků ze Zpravodaje 
Brněnské tiskové misie. 

Ze zpravodaje BTM: 
„Jistě sledujete zprávy z domova, z Evropy i ze světa. Všichni vidíme, že celkový obraz společnosti je 
alarmující. Jestliže křesťané budou mlčet a stáhnou se do ústraní, budeme za pár let udiveni, v jaké 
společnosti žijeme. Nebuďme proto lhostejní, ale zapojme se do práce, dokud můžeme, dokud trvá čas Boží 
milosti. Važme si svobody k šíření radostné zprávy evangelia v naší zemi! BTM je jedinou tiskovou misií 
v naší zemi. Proto vás prosíme nejen o pomoc v šíření produktů BTM, ale i o modlitební podporu, 
v neposlední řadě i podporu finanční. Každý může na svém místě a podle svých možností přispět k tomuto 
společnému misijnímu dílu.“ 
 
Jana 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. listopadu. Další reakce, 

připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.       
                redakce 
 

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Webová stránka farnosti www.svaty.bartolomej.cz. 
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