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Kdo se nemodlí?
Během trhu se jeden vesničan zastavil na jídlo v přeplněné hospodě, kde se obvykle scházel „výkvět“
města. Vesničan si našel místo u stolu, u kterého už seděli jiní strávníci. Objednal si jídlo, a když mu ho
hostinský donesl, udělal kříž a nahlas se pomodlil. Ti, kdo s ním
seděli u stolu, ho pozorovali s posměškem a jeden z nich
se ho zeptal: „ U vás doma to takhle děláte? U vás se fakt všichni modlí?“
Vesničan, který už začal klidně jíst, mu odpověděl: „Ne, u nás
se taky všichni nemodlí.“ Mladík se ušklíbl: „Ach ták! A kdo se nemodlí?“
„No,“ pokračoval vesničan, „tak například moje krávy, můj osel, moje prasata…“
(Bruno Ferrero – Příběhy pro potěchu duše)

Vážení čtenáři,
tak už je advent. Vánoce za dveřmi. Co všechno musíme do Vánoc
stihnout! Uklidit celý dům, uříznout a ozdobit stromeček, napéct cukroví,
chytit kapra, koupit dárky a hezky je zabalit, donést z půdy betlém
a postavit na kredenc, navařit a nachystat štědrovečerní večeři…
V tom všem se nelišíme od naprosté většiny obyvatel naší země.
Dávno neslaví Vánoce jenom křesťané. A přeci je zde rozdíl.
Někteří se před štědrovečerní večeří modlí – a ta modlitba se jmenuje advent.

Pavel Pokorný
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mne“ (Matouš 25,35). Přiznávám, že jsem byl sám
na sebe i trochu hrdý.

Příspěvky čtenářů
Předvánoční příběh

Snad každé Vánoce, obzvlášť padá-li sníh, mi
tento příběh o dvou neznámých poutnících přichází
na mysl. A to snad i proto, že časem jsem si začal
v duchu říkat: „A co když ses tehdy setkal s Pannou
Marií a svatým Josefem?“

Už je to dobrých patnáct let. Ti, co si zapisují
počasí, by to zřejmě dokázali určit přesně. Jistě ale
vím, že to byl pátek asi tak v půli prosince, tedy
přibližně týden před Vánocemi a dost silně ten den
sněžilo. „Kdyby tomu tak bylo i na Vánoce“, říkali si
lidé. Měl jsem s kamarádem zamluveny dvě
vstupenky na předvánoční hudební koncert
v Divišově divadle v Žamberku. Moc se mi v tom
sněžení v podvečer nikam jet autem nechtělo, ale
když už to bylo zamluvené... Koncert byl solidní,
ponořil jsem se na 90 minut do hudebního světa
a pak opět realita: sníh a zase sníh. Ale dojeli jsme
dobře.

Kdo ví, koho v životě potkáváme, s kým
se bavíme, koho jen tak míjíme, komu se vyhýbáme
nebo naopak vyhledáváme, ale důležité je, jak se
k němu zachováme, když by nás mohl potřebovat.
Je jednoduché sklopit nebo otočit hlavu a hledět si
pouze svého. Ale ta druhá možnost přístupu k lidem
nemusí být vždy až tak těžká,
jak se to třeba i na první
pohled jeví, někdy stačí jen
málo... A věřte, stojí to za to!

Lopatou jsem odhazoval před vjezdem
do garáže to, co za večer napadlo a s potěšením, že
už jsem konečně doma. Teplo, čaj, sprcha, postel...
když tu, zničeho nic, docela tajemně, se vedle mne
objevily dvě postavy: mladí lidé, muž a žena, oba
s batohy na zádech a oba dokonale zasněženi, jako
dva obživlí sněhuláci. Slušně pozdravili a zeptali se,
nevím-li o nějakém spojení do Orliček. Vím, ale ne
v tento noční čas. Během dne jezdí autobus, vlaky
tam nejezdí ani v létě a po vodě je to proti proudu...
zkrátka každý našinec ví, že v tuto dobu do Orliček
jedině po svých. Ale v takovém počasí? Kupodivu mi
to došlo a já jim nabídl, že je tam odvezu. Nic proti
tomu nenamítali (není divu), usadili se na zadní
sedadlo a ani nedutali. Já také ne, s očima
přilepenýma na přední sklo jsem odhadoval, kudy
mezi sněhem obalenými stromy a neviditelným
potokem vede silnice. Žádný rozhovor jsme nevedli,
všichni tři jsme se poctivě věnovali zajímavému
bíločernému představení. Konečně jsme na hlavní
křižovatce v Orličkách. Nabídku peněžní odměny
jsem s úsměvem rázně odmítl, popřáli jsme si
dobrou noc a já se ihned vydal na „rychlou“ cestu
zpět na druhý, občas i (s velkou opatrností) na třetí
převodový stupeň. Jak jsem se blížil k domovu, tak
tím víc jsem byl spokojenější s tím, že jsem je odvezl
a nenechal je v noci a v husté chumelenici šlapat
pěšky. Doma v klidu už jsem měl naprosto nádherný
pocit v duši a když jsem ulehl k spánku, tak mi
na mysl přišlo „byl jsem na cestách a ujali jste se

Josef Rada

Pozor na jazyk před dětmi
Často nám připadá, že když si naše děti hrají,
nevnímají co se kolem nich děje a říká. Ale to jsme
na omylu. Stíhají všechno a mnohdy námi vyslovená
nevhodná slova pak použijí v situacích, kdy se nám
to moc nehodí. Jako příklad poslouží jedna pravdivá
příhoda ze života.
V panelovém domě bydlely dvě ženy. Byly
nejen sousedky, ale i velmi dobré kamarádky.
I jejich holčičky si spolu často hrály. Jednou se spolu
při hraní nepohodly, a tak dlouho se škorpily, až se
začaly tahat za vlasy. Vrcholem toho bylo, že jedna
holčička ve vzteku vykřikla: „A tvoje maminka je
opice, heč!“ To se druhé samozřejmě nelíbilo, a tak
to musely řešit až maminky. Obrana první maminky,
že přece nikdy nic takového neřekla, nestačila,
protože její dcera se před ní neohroženě postavila
a s pláčem říkala: „Říkalas, mami, říkalas - ta vopice
má zase novou sukni, kde na to bere?“
A z toho plyne poučení - člověk by měl
za každých okolností, a právě před dětmi mluvit tak,
aby to mohl slyšet každý.
Hubálková A.
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Liturgický rok

Občanské sdružení Rafael

Advent

Strom Anežky České zasazen

Advent, který nyní s celou církví prožíváme,
je dobou přípravy na setkání s Ježíše Kristem.
Liturgie adventní doby má dvojí povahu. Jednak nás
připravuje na oslavu Narození Páně, tedy na oslavu
jeho prvního příchodu do lidských dějin. Na základě
této vzpomínky nás pak vybízí s nadějí očekávat
druhý Kristův příchod na konci věků. Advent je tedy
především dobou vnitřní radosti a nadějného
očekávání. Svatý Pavel píše Filipanům: „Radujte se
stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost
ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic
si nedělejte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu
své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“
(Flp 4,4-6).
Evangelium první neděle adventní nás
nabádalo k bdělému očekávání druhého Kristova
příchodu. Boží slovo druhé adventní neděle nás učí,
že na setkání s Kristem je třeba připravit své srdce:
"Hlas volá: Na stepi připravte Hospodinovi cestu,
v pustině urovnejte stezku našemu Bohu! Každé
údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží!
Co je kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať je
rovinou!" (Iz 40,3-4). Třetí adventní neděle
nazývaná „gaudete“ („radujte se“) je plná radosti
a jásotu z blížícího se narození Ježíše. Při mši svaté
bývá použito růžových rouch: zatlačuje se tak vážná
fialová barva a naznačuje se předvánoční radost.
Liturgie čtvrté neděle adventní nás přivádí do doby
bezprostředně předcházející Kristovu narození.
V evangeliu uslyšíme o zvěstování Kristova vtělení
Panně Marii archandělem Gabrielem.
Pokusme se zastavit, ztišit se a uvědomit si,
že Pán stále přichází do našeho života a obdarovává
nás. Radujme se ze skutečnosti, že se Bůh stal
dítětem a s nadějí očekávejme věčnost.

V sobotní
odpoledne
před
první
listopadovou nedělí se na farní zahradě děly
podivné věci. Dvě mladé rodiny se svými ratolestmi
začaly hloubit v zemi velkou jámu – na co asi?
Kousek vedle je hromádka kůlů a stromek – no ano,
vždyť právě v tento den se po celé naší zemi sázejí
stromky na oslavu 800 let od narození svaté Anežky
České. Čím více se čas blížil k půl čtvrté odpolední
hodině, přicházelo na zahradu více a více lidiček
a chápali se práce. Pro tři desítky dětí a dvacítku
dospěláků nebylo obtížné usadit lipku mezi tři kůly,
zasypat její kořeny hlínou a rašelinou, obalit její
kmínek proti hladovým zvířátkům a přivázat ji,
aby rovně rostla. Po té, co ji děti řádně zalily, mohlo
nastat slavnostní uvítání nového stromu. Všichni
přítomní udělali okolo čerstvě zasazené lípy kruh,
předseda Rafaela v několika
větách přiblížil záměr projektu
„Stromy
Anežky
České“
a hlavně dětem vysvětlil, kým
svatá Anežka Česká byla a jak
nám může pomáhat v dnešní
době. Po slovech evangelia
otec Pavel lípu požehnal
a s pomocí dvou nositelek
Anežčina jména ji zkropil
vodou. Nakonec byla mladá
lípa - nový obyvatel našeho
města - pozdravena zpěvem
a zazněly díky Pánu za naši
zem, za lidi, kteří nám svými
životy – tak, jako princezna
Anežka - dávají příklad,
za rodiny a za všechna dobra,
která užíváme a často je ani
nevnímáme.

Zdislava Stehlíková

Velký dík patří těm, kdo
tento krásný nápad k oslavě
Anežky České připravili a uvedli
do života. Naši zem nyní
protkává na sto královských
národních stromů – jako
diadém k poctě české princezny.
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Svatá Anežko, přimlouvej se za každého
z nás, abychom se nebáli svými životy svědčit o Boží
lásce k lidem. Ať dokážeme být hrdí na svou zemi
a na náš původ a ať pro českou zemi chceme i něco
dělat.

let se s námi scházeli volontéři, někdo
se odstěhoval, někdo přistěhoval, někdo přišel jen
několikrát na zkoušku, až se počet aktivních
účastníků ustálil na čísle deset. Věk účastníků nebyl
nikdy vymezen, prakticky se pohybuje od 9 měsíců
do 99 let a výš. Také náplň setkání se vyvíjela.
Zpočátku jsme se scházeli k modlitbě růžence,
později jsme střídali růženec s diskusí nad různými
tématy. Poslední rok bylo spolčo jednou měsíčně
obohaceno setkáním s členem hnutí Chemin Neuf
Vladimírem Neškudlou a spojeno s promítáním
filmů s duchovní tématikou.

Projekt Stromy Anežky České zorganizovala
Česká rada dětí a mládeže. Místopředseda České
rady dětí a mládeže Ing. Ondřej Šejtka, odpovědný
za koordinaci projektu, uvedl: „Smyslem projektu je
podtrhnout význam nevýdělečných aktivit,
mezi které mimoškolní výchova naší nejmladší
generace jistě patří. Výsadbou národních stromů
se u mladých může prohloubit zájem nejen
o přírodu, ale i o naši historii a státnost. Vodítkem
jim mohou být i slova papeže Jana Pavla II. týkající
se Anežky Přemyslovny: „Sytila hladové,
ošetřovala
nemocné,
pečovala
o staré,
povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit
pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou
naději.“

Za velkou výhodu našeho spolča považujeme
jeho věkový rozptyl. Díky němu je diskuse
nad jednotlivými tématy obohacena o zkušenosti
všech generací. Další výhodou je rozšíření pohledu
nejen generačně, jak už bylo řečeno, ale díky Soně
Poláčkové i ekumenicky - o pohled evangelické
církve (ČCE).
V současné době se scházíme každý čtvrtek
v osm hodin večer na faře v Jamném, a jak již název
napovídá, nejsme věkově omezeni. A jelikož nejsme
omezeni ani místem, zveme každého z celé farnosti
(tedy z Jamného, Jablonného, Orliček i Čenkovic)
i mimo ni, kdo by měl zájem se sejít, popovídat si,
zasmát se a pomodlit se.

Souřadnice pamětních stromků vysazených
sdruženími rozšíří na internetových stránkách
projektu Kamchodit.cz mapu nekonformních
„poutních míst“, kam stojí za to zajít. Informační
tabulky instalované u lipek pak budou šířit slávu
sv. Anežky České i povědomí o těch, jejichž péčí byl
strom zasazen a roste – o daném spolku
i o projektových partnerech.

Erika Hejná a Soňa Poláčková

Setkání na náměstí a Živý Betlém

V Jablonném nad Orlicí jednu z lip srdčitých
(Tilia cordata „Roelvo“) zasadilo občanské sdružení
Rafael, které provozuje dětské hřiště Hradní dvorek,
ve spolupráci s jablonskou římskokatolickou
farností.
GPS údaje: 50° 1´44.45“; 16°35´58“ –
přijďte na návštěvu.

Tradice vánočního Setkání na náměstí začala
na počátku 90. let minulého století. Od té doby
se Setkání koná pravidelně 25. prosince, na druhý
svátek vánoční. První roky šlo o vystoupení všech
jablonských sborů – Podorlického dětského
pěveckého sboru, Jabloňky a Chrámového sboru –
a dobrovolnou sbírku pro SOS dětskou vesničku
Chvalčov. Společné setkání na náměstí se stalo
hezkým zvykem.

Za Rafael Jožka Fišer

Představujeme z farnosti

Po čase jsme přišli s myšlenkou, jak tuto
vánoční tradici obohatit a dát jí ještě jiný rozměr.
Připojili jsme ke zpívání sborů i vánoční scenérii.
První jeskyňka byla umístěna v rohu pod schody
k Srdíčku. Tehdy to byly pouze hlavní betlémské
postavy – Josef a Maria s děťátkem. Darovníků,
kteří k nim přicházeli, bylo jen málo. Zájem o tento

Ekumenické spolčo v Jamném
Začali jsme se scházet krátce po našem
nastěhování na jamenskoua faru. Protože v té době
ještě nebyla dokončena oprava farní části, scházeli
jsme se u nás doma, a to pravidelně jednou týdně.
Počet členů se v průběhu let měnil. Po dobu dvou
4

Natanael

Prosinec 2011

„živý Betlém“ byl ale ohromný, lidé se u jeskyňky
tísnili a měli jsme skoro strach, aby koně svatých
třech králů někoho nepokopali. To nás vedlo
k tomu, abychom se pokusili celou organizaci akce
vylepšit.

Když se řekne prosinec…
Když se řekne prosinec, tak si mnozí z nás
představí čas Vánoc. Lidé nakupují dárky, uklízejí
a všude je velký shon. Pro některé jsou to svátky
klidu a míru, někdy jsou šťastné, ale někdy bohužel
i smutné. Vánoce to ale není jen vánoční výzdoba,
stromek, dárky a cukroví, ale je to čas, kdy si máme
připomenout narození Ježíše Krista.

V dalším roce proto už stála jeskyňka
na náměstí před lžící. Toto místo je dobře viditelné.
Setkání o Vánocích bylo tak obohaceno o to, co
nazýváme Živý Betlém. Nechtěli jsme sehrát biblický
příběh, ale podle krásné české tradice nechat
oživnout postavičky z lidových betlémů. Lidé,
kteří k jesličkám přicházejí, představují jednotlivé
řemeslníky, profese a postavy zobrazující zlidovělé
pojetí betlémských událostí. Celou vánoční
atmosféru dotvářejí zpěvem koled a vánočních písní
všechny jablonské sbory. Na průběhu Setkání
se podílí mnoho dobrovolníků i Městský úřad
Jablonné nad Orlicí, bez jejichž pomoci by se tato
akce nikdy nemohla uskutečnit.

Každý rok se 25. prosince koná v našem
městě Setkání na náměstí spojené s Živým
Betlémem. I já se Betlému zúčastňuji v roli selky
s ošatkou. Chtěla bych poděkovat všem, kteří tuto
akci připravují, zejména rodině Vackových. Právě
od nich míváme také zapůjčené dobové kostýmy.
Když zavzpomínám na minulé ročníky, tak si
pamatuji, jak v roce 2009 bylo téměř jarní počasí.
Mysleli jsme si, že možná přijde méně lidí, ale
naopak k našemu velkému překvapení bylo náměstí
přímo „narvané“.

S dalším a velmi dobrým nápadem přišli
představitelé našeho města. Protože Setkání
na náměstí je především setkáním lidí, rozhodli se
zpříjemnit zimní atmosféru tím, že ve stáncích sami
vaří a nalévají punč, grog a čaj. Spojili jsme tak
sbírku na SOS dětskou vesničku Chvalčov, které
jsme od počátku věrni, s dobrovolnými příspěvky
na nápoje.

Každý rok je taky možné přispět na SOS
dětskou vesničku Chvalčov. Velký dík patří také
radním.
Také bych chtěla připomenout, že je možné
domluvit si přinesení Betlémského světla, a to buď
u jablonských skautů nebo u „spolča“ mladých.

Každoroční návštěvnost svědčí o tom, že tato
jedinečná a již tradiční akce je milou příležitostí
k oslavě vánočních svátků. Těšíme se letos opět
na setkání s vámi na náměstí v Jablonném
nad Orlicí.

Abych nezapomněla na naše nejmenší, tak
5. 12. přijde do kostela také svatý Mikuláš.
Touto cestou bych také chtěla všem popřát
hezké vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce
2012.

Václav Vacek se svojí rodinou

Renata Jasanská

POJĎTE TAKÉ DO BETLÉMA!

Double vikariátní setkání mládeže v Dolní
Dobrouči

Stále hledáme nové "darovníky", kteří by se
vydali do Živého Betléma. Také uvítáme
dobrovolníky na pomocné práce.

Byl nebyl jednou jeden velký Ústeckoorlický
vikariát, který se jednoho dne (a není to tak dávno )
rozdělil na dva menší. To dalo za vznik
Žambereckému vikariátu. Proto jsme si také
tak blízcí a znovu se zase rádi vidíme. A tak jsme se
my, Žamberáci 12. 11. vydali za hranice našeho
vikariátu, k našim sousedům, kde jsme se opět
mohli všichni setkat. Toto double vikariátko

Pokud byste měli chuť se do celé akce zapojit,
kontaktuje Václava Vacka.
Celou akci můžete podpořit i modlitbou.
Děkujeme.
Se všemi, kteří doposud s námi spolupracovali,
samozřejmě počítáme.
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se konalo v Dolní Dobrouči a tématem byly misie a
dobrovolnická činnost.

,,Vlastní síly nestačí, s Bohem dokážeme
nemožné!“

Vše propuklo ve 14:00 v kostele
sv. Mikuláše, kde jsme toto setkání zahájili
společnou mší svatou. Připomínali jsme si
sv. Anežku, která nám všem může být vzorem svou
horlivostí a obětavostí. Potom jsme se všichni
přesunuli do nově zbudovaného D-centra,
kde pokračoval program. Nechyběla scénka,
ani přednáška Kristýny Čapkové, která strávila rok
jako dobrovolnice na misiích v Malamulele (JAR).
Zajímavě nám povídala o svých motivacích,
zážitcích, tamní situaci, náplni její práce a promítla
nám fotky. Její práce byla dobrovolná, nedostala
za ni žádné peníze, ale rozhodně to nebyla práce
nadarmo!

28denní pouť do Madridu přes Rakousko,
Švýcarsko a Francii.
V rámci Večeru mladých 4. 11. v Dolní
Čermné jsem se zúčastnila přednášky, ve které
hovořil Zdeněk Sigmund o svém putování
na koloběžce ze Zlína do Madridu.
Po ,,Madridské hře“ a mši svaté jsme se
všichni účastníci Večeru mladých přesunuli
do dolnočermenského KD, kde probíhala přednáška.
Tam na nás čekalo milé přivítání v podobě různých
vlajek symbolizujících celosvětové setkání mladých
v Madridu a samozřejmě koloběžka, na které
Zdeněk urazil neuvěřitelných 2920km!

Po přednášce nás čekala opravdu netradiční
večeře. Rozdělili jsme se do jednotlivých světadílů
a vypadalo to takto: Asiaté večeřeli rizoto,
Američané hamburgery, Evropané palačinky, atd.
…ale většina z nás potom ještě udělala jídelní cestu
kolem světa :). Pak pro nás byla připravená hra,
při které se z nás všech stali misionáři. Uvědomili
jsme si, jak je důležité chránit si své světlo víry,
protože na cestě čekají všemožné překážky, ale ta
radost z duší získaných pro Boží království je
k nezaplacení! Večer vyvrcholil společnou adorací,
při které jsme rozjímali, děkovali a prosili nad dopisy
od různých dobrovolníků působících v cizině.
Nakonec jsme mohli ještě pobýt v prostorách D centra, kde jsme měli možnost zahrát si ping-pong,
kulečník, kalčo nebo si třeba popovídat v čajovně.

To byl ale jen začátek velmi zajímavé
prezentace a svědectví o pouti do Madridu.
Zdeněk Sigmund se 20. července vydal
na svoji pouť. Cestu obětoval za svůj život i za životy
mnoha lidí v jeho okolí. Modlil se a prožíval
nepopsatelné milosti boží.
Cesta mu změnila život a stala se inspirací
pro životy mnoha jiných. Třeba i ten můj. :)
Byla jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila
této přednášky. A to nejen proto, že jsem Zdeňka již
viděla na světovém setkání v Madridu. Velmi mě
inspirovala jeho vůle, odhodlání a odevzdanost
Bohu při všech životních situacích. A ať už jsou ty
situace jakékoli, tak už vím, že Bůh stojí ve všem
VŽDY při mně. Myslím, že z této přednášky budu
čerpat ještě hodně dlouho a třeba pojedu
na koloběžce i na příští celosvětové setkání
mládeže, které bude v Riu De Janeiru :).

Opravdu to bylo vydařené! Velké díky patří
všem, kteří se na tomto setkání podíleli!
Hana Strnadová

Zuzka Fáberová

Pozvání z farnosti
Roráty - každou adventní sobotu od 7:00 hod., tj. 3., 10. a 17. 12.,
poté jsou všichni srdečně zváni na tradiční snídani na faru,
24. 12. budou poslední roráty bez snídaně,
po ranní mši prosíme o pomoc se stavěním betlému v kostele.
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V sobotu 10. 12. bude na faře po rorátech (od 8:00 do 9:00 hod.)
předvánoční prodej knih!
_______________________________________________________________

8. 12. se koná vikariátní konference na faře
v Jablonném nad Orlicí, ranní mše svatá bude od 9:00
________________________________________________________________

Báječná Kodaň
cestopisná přednáška Tomáše Černohouse
18. 12. v 18:00 na faře v Jablonném nad Orlicí
Od srpna 2010 do ledna 2011 studoval Tomáš Černohous na univerzitě v Kodani a měl také
dostatek času na natáčení, fotografování a přípravu přednášky o tomto městě a jeho okolí. Tato
cestopisná přednáška nás zavede do Kodaně, hlavního města Dánska. Navštívíme Malou mořskou
vílu, vodní kanál Nyhavn, zábavní park Tivoli, zámek Amelienborg, pivovar Carlsberg, dánský
parlament Folketinget a mnoho dalšího. Podíváme se i na místa v okolí Kodaně - královský revír
Dyrehaven, nejdelší most v Evropě přes Öresund či rybářské městečko Dragør, ze kterého se
vydáme s místním rybářem v jeho lodi na lov. Přednáška představí Kodaň denní i noční, letní i zimní
a v případě zájmu také vánoční. Dozvíme se také mnoho zajímavého o povaze Dánů (Kodaňanů) a
o způsobu jejich života.
Hlavní linii této přednášky tvoří, kromě vlastního vyprávění, zejména série několika videí
a množství fotografií.

Jste srdečně zváni! Vánoční atmosféra zajištěna!
____________________________________________________________

JAN PAVEL II. - HLEDAL JSEM VÁS
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 22. 12. 2011 v 19:30 hodin
Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější osobnosti polských novodobých dějin
Režie: Jarosław Szmidt
Vystupují : Placido Domingo, bývalý italský prezident Francesco Cossiga, módní návrhářka Luara Biagiotti,
Dalajlama, někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls , Lech Wałęsa ...
Verze: polsky, anglicky s českými titulky, 130 minut
Nový polský dokumentární film věnovaný Janu Pavlu II. vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve třinácti
zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech
s padesáti osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí.
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Hej, přijeli do Betléma
Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk
CORALE
vás srdečně zve na vánoční koncert
26. 12. v 16:30 v kostele sv. Bartoloměje
v Jablonném nad Orlicí

18. 2. 2012 se koná tradiční
7. 1. 2012 proběhne

Posezení u cimbálu

Tříkrálová sbírka

více informací v únorovém čísle

Milé maminky a babičky!
Uprostřed adventní doby - mezi pečením a sháněním – si udělejme
čas pro ztišení a modlitbu.
Sejdeme se v kostele 11. 12. v 18:00 hod. Společně se pomodlíme
modlitby, které nám nabízí hnutí Modlitby matek a necháme se oslovit
Božím slovem.
Setkání je otevřeno pro všechny maminky, které chtějí odevzdat
a svěřit Bohu své děti nebo vnoučata. Možná to bude ten nejkrásnější
dárek, který jim dáme .
maminky z Hnízdečka

Pozvání z okolí
Adventní Duchovní obnova
Mládež vikariátu Žamberk vás srdečně zve na adventní duchovní obnovu.
Kdy: Pátek 9. 12. od 18:00 hodin až sobota 10. 12. večer
Kde: Fara v Českých Petrovicích
S kým: S p. Petrem Stejskalem
příspěvek 150 Kč, jídlo zajištěno
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Vánočně na Kopečku - tradiční vánoční řemeslný jarmark
10. prosince 2011 od 10:00 do 17:00 hod.
v areálu chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v O. h.
Ukázky tradičních řemesel, prodej čaj a koření. Občerstvení zajištěno.
Jste srdečně zváni!

Dětem
Na 3. a 4. neděli adventní bude při nedělní mši sv. připraveno pro děti opět malé zpestření:
obrázek k evangeliu – děti mohou přicházet dopředu k ambonu už během písně před evangeliem. Ty děti,
které se bojí samy přijít, mohou samozřejmě doprovodit rodiče. Po evangeliu si děti ještě u vedlejšího oltáře
dotvářejí krajinu k biblickým příběhům. Poslední adventní neděli děti dostanou jednotlivé postavy
do Betléma, které pak mohou kdykoliv během vánoční doby - už samostatně - umístit na obraz (lepidlo bude
za nástěnkou).

Mikuláš za námi opět přijde do kostela!
Zveme všechny děti na setkání se sv. Mikulášem v pondělí 5. 12. od 17:00 hod.

obrázek nakreslila Marie Krátká
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Přehled vánočních bohoslužeb

bohoslužby

Jablonné n. O.

Jamné n. O.

So 24. 12.

7:00 a 24:00

Ne 25. 12.

8:00

9:30

Po 26. 12.

8:00

9:30

Út 27. 12.

7:00

Orličky

Čenkovice
16:00

11:00
11:00

žehnání vína

Možnost k přijetí svátosti smíření:
Jablonné n. O.: so 17. 12.
Jamné n. O.:

9:00 - 12:00 (3 kněží)

st 14. 12.

16:00 - 17:00

st 21. 12.

16:00 - 17:00

Orličky:

so 17. 12.

16:00 - 17:00

Čenkovice:

so 10. 12.

16.00 - 17.00

Jinak je možné přijmout svátost smíření kdykoliv před nebo po mši sv. v kostele,
po domluvě i jindy a jinde.

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. prosince. 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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