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Vážení čtenáři, 

v tomto čísle najdete novou rubriku, která se jmenuje „Čtení z farní kroniky“. Rádi bychom Vás 

tímto seznamovali s důležitými událostmi naší farnosti,  

historickými fakty, a také s jednotlivými kněžími, kteří u nás 

působili. Farní kronika byla založena roku 1836, je vedena kněžími, 

a to nepravidelně. Jako první jsme vybrali zápis  

od pana biskupa Josefa Kajneka.  

I v letošním roce budeme pokračovat v pravidelném  

měsíčním vydávání Natanaela. Domnívám se, že jedna z hlavních  

funkcí časopisu je se vzájemně poznávat, obohacovat a vůbec  

spojovat mnohdy velmi rozmanitý vnitřní život farnosti. Určitě chceme  

zůstat otevřeni všem názorům a různým formám našeho duchovního  

života. Velmi si také vážíme Vašich příspěvků a pozitivních ohlasů  

za krátkou existenci časopisu.  

Dovolte mi jménem redakce poděkovat Vám za přízeň  

v minulém roce a popřát dobrý a požehnaný rok 2012. 

MJ 
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Příspěvky čtenářů 

Na lyžích 

 Když jsem ještě nebyl chromý 
a opotřebovaný, často jsem se věnoval různým 
sportům. V zimě bylo samozřejmé, pokud 
napadlo alespoň trochu sněhu, že jsem jezdil 
na běžkách. A když už se znatelněji prodlužoval 
den (a to po Třech králích už cítíme), dalo se 
při včasném příchodu ze zaměstnání 
a bez zbytečného otálení stihnout vyjet na Suchý 
vrch a ihned se do setmění vrátit domů.  

 Jednoho lednového dne bylo od rána 
překrásně. Obloha bez mráčku, teplota 
po nočním mraze vystoupala do blízkosti nuly 
a sluníčko nádherně svítilo, dá se říci, že už 
i mírně hřálo. Ostatně během stoupání vzhůru 
v téměř závodním tempu mi zima nehrozila. Celý 
upocený a zadýchaný jsem dorazil 
pod Kramářovu chatu, na hodinkách zkontroloval 
čas, jestli jsem si náhodou nevytvořil nový osobní 
rekord (ne, nevytvořil, dnes ne, snad někdy 
příště), a teď už bude pohoda, pojede se z kopce.  

 Byla to nádhera; po vyjetí z lesa rozlehlá 
pláň jako veliké zrcadlo svažující se k horní části 
Jamného, po levé ruce Jamenský potok. Povrch 
pláně s tvrdou zledovatělou vrstvou odrážel 
sluneční paprsky již zešikma svítícího slunce 
a nad tím krásná modř („Azure blue hue“) oblohy 
rozdělená několika bílými šmouhami 
od třpytících se letadel. Lyže po zledovatělém 
sněhu klouzaly rychleji a rychleji a já se kochal 
tou nádherou... Ve zlomku sekundy konec! 
Špičky lyží se zařízly pod ledovou vrstvu, já udělal 
několik přemetů, zase jsem si odřel tu 
nešťastnou hlavu, ale jinak, opominu-li několik 
zhmožděnin, překvapivě celkem v pořádku. 
Vzhledem k té rychlosti a tvrdosti zledovatělé 
krusty to mohlo dopadnout daleko hůře a nikde 
nikdo a mrazivá noc v dohledu. Jen ty lyže byly 
nějak podezřele krátké. Možná, že jarní tání ty 
ulomené špičky odplaví do Jamenského potoka, 
po Tiché Orlici a po Labi do Severního moře 
a tam se budou rybáři divit, odkud se u nich v síti 

mezi sledi a treskami ocitly přední části 
běžeckých lyží. 

 Cesta k domovu nebyla jednoduchá, 
nechtěně jsem se prošel, což trvalo poněkud déle 
než na lyžích, a dorazil jsem unavený, bolavý 
a rozladěný až za tmy. Pochopitelně, 
že po určitém čase se vše v dobré obrátilo. 
Tělesná schránka se vyhojila, lyže jsem si koupil 
nové (a lepší) a já byl bohatší o zajímavou 
příhodu.  

 Tato zkušenost mě přivedla k zamyšlení, 
že i naše životní pouť se dá přirovnat k jakési 
jízdě na lyžích. Někdy to jde ztuha, jindy to zase 
jede samo od sebe jako „po másle“. Vždy je třeba 
ostražitosti a hlavně dávat dobře pozor na cestu 
a vybírat optimální trasu, i když to nebývá vždy 
jednoduché. Projíždí-li se hustou mlhou 
a v náročném terénu, bývá těžké se pohnout 
z místa správným směrem. Vždy je třeba snažit 
se ze všech sil dojet bez zbytečných nehod 
a tápání do vytouženého cíle naší cesty, 
do domova jménem „spása“.  

 Tento příběh je banální, každý si mnoho 
podobných a jiných ze svého života vybaví jistě 
mnoho, ale jedná se o to, že by nás nemělo 
vyvést z míry a v žádném případě z určeného 
směru ani drobné, ani větší škobrtnutí, ani dílčí 
neúspěch, ale měli bychom s důvěrou v našeho 
Pána mít na mysli jeho příslib a ujištění „Já jsem 
světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit 
ve tmě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12). 
Takže cíl i směr k němu je jasný, a to za každého 
počasí, v každou chvíli a za všech okolností! 

Josef Rada 
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Spasiteli dobrou noc 

Píseň (Vyznání) 

 

Večer tichounce se sklání denní skončená činnost, 

chci pozdravit Tě Ježíši - dáti Tobě dobrou noc. 

Věčná lampa před oltářem věstí tvoji přítomnost, 

andělé Ti libě přejí - Spasiteli dobrou noc. 

 

Dej nám svoje požehnání, ochraňuj nás v tuto 
noc, 

mne a všechny moje milé, rač popřát nám dobrou 
noc. 

Když se živly rozpoutají, hrozí zničit majetnost, 

odvrať všechna nebezpečí a dopřej nám dobrou 
noc. 

 

Nevěru a nepravosti, když rozšířit chce zlá moc, 

nám Ty nedej poklesnouti - Spasiteli dobrou noc. 

Nesmím prodlévati déle, rád bych zůstal celou 
noc, 

však ze srdce zdravím Tebe - Spasiteli dobrou 
noc. 

 

Zarmoutil-li jsem dnes Tebe, nečinil Tobě radost, 

zítra víc chci milovat Tě - Spasiteli dobrou noc. 

Nemocným a opuštěným, přispěj Pane na pomoc, 

zmírni bídu všem ubohým - Tě prosíme dobrou 
noc. 

 

Děkujem Ti o Ježíši, za veškerou Tvou pomoc, 

zůstaň s námi do skonání - Spasiteli dobrou noc. 

 

Až pak na posledním lůžku smrti budem hledět 
v tvář, 

cítit její chladnou ruku Spasiteli drž pak stráž. 

Dušičky pak ve očistci, vezmi Pane na milost, 

vysvoboď je z ohně moci, dej jim věčnou 
blaženost. 

 

V. Vaníčková  

naší rodině věnovala 
paní Marie Kerná, Potoční, 
Jablonné 

 

 

Síla odpouštějící lásky 

Zde je na místě otázka pro každého z nás: 
uvědomujeme si, že Ježíše potřebujeme? 
Že na něm ve všem závisíme? Nebo jsme 
soběstační a Ježíše ve svém životě 
nepotřebujeme? Chováme se k němu neuctivě? 

Uvedu příklad. Před časem jsem křtil 
ve své farnosti dítě a pozvali mě na hostinu. Byla 
to rodina z Nigerie. Jedna paní tam říkala, že když 
přišla před pár lety ze své vesnice v Nigerii 
do Anglie, žasla nad tím, jak jsme my tady v této 
zemi soběstační. Naše soběstačnost 
ve skutečnosti blokuje naši schopnost chválit 
Pána (například v neděli). Měla dojem, že si 
vlastně neuvědomujeme potřebu Boha. Říkala, 
že je to velký rozdíl, když u nich doma člověk 
přežije od rána do večera s tím, že se mohl najíst, 
a neví, co bude zítra, a tak to jde celý týden. Pak 
dokáže v neděli v radosti, nadšení a s vděčností 
chválit Boha za všechno. Uvědomují si, 
že potřebují Boha, a nemají tuto naší mentalitu 
soběstačnosti.  

P. Pat Degan, Walsingham 2011 

M. F. 

 



Natanael            Leden 2012 

4 

Představujeme z farnosti 

Rodinné spolčo v Jablonném 

Po přistěhování v roce 2007 
do Jablonného jsem měla jasno. Toužila jsem zde 
najít otevřené křesťanské společenství. To mi 
v Kladně opravdu chybělo. A podařilo se. 
U našich sousedů Roškaninů se už asi rok 
scházely dvě rodiny. Při milém domácím 
pohoštění se zpívalo, modlilo a četlo Písmo svaté. 
Kdo chtěl, připravil si pro ostatní duchovní téma 
a hlavně se opravdu živě povídalo. Postupně 
se přidaly i další rodiny. Náplň setkávání 
se během let měnila, dá se říci, že ji doposud 
hledáme. Přirozeně nejvíce probíráme rodinu, 
manželství a děti. Jeden rok jsme věnovali 
poznávání krásy liturgie mše svaté. Tradičně 
v lednu slavíme s otcem Pavlem Eucharistii 
u někoho z nás doma v opravdu rodinné 
atmosféře. 

V našem spolču jsme všichni přibližně 
stejně staří - kolem třiceti - a většinou máme už 
více dětí. Setkání míváme pravidelně - kromě 
letních prázdnin - každé dva týdny v pátek 
ve 20:30 hodin. Společně se  nejen modlíme, 
ale v létě vyrážíme také na společné rodinné 
výlety s dětmi do přírody, na koupání, do lesa 
na houby... Na závěr prázdnin se scházíme 
u táboráku na faře. A nyní, když už je venku zima, 
se také rádi podíváme na pěkný film. Rádi 
bychom vás tímto pozvali k návštěvě. Každý, 
kdo by chtěl přijít, bude upřímně vítán. 

Radmila Jarešová 

 

Diecézní fórum mládeže v Hradci Králové 

 Víkend 18. - 20. 11. 2011 jsem strávila 
v Hradci Králové na diecézním fóru mládeže, 
což je diskusní setkání delegátů věřící mládeže, 
kteří diskutují mezi sebou a s oficiálními 
představiteli diecéze. Toto fórum dává příležitost 
prožít a uskutečnit to, co pronesl Jan Pavel II.: 
„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí 
lidé mají mnoho co říci církvi.“ Celé fórum se 
neslo v tématu „Praktický život z Ducha svatého, 

z daru biřmování a hlásání evangelia“. Těžištěm 
setkání byly rozhovory ve skupinkách, kde jsme 
sdíleli své názory a osobní zkušenosti. Nechyběly 
ani tématické přednášky. Vyvrcholením 
programu byl dialog s představiteli diecéze 
(Mons. Jan Vokál, Mons. Josef Socha, 
P. Karel Moravec). Mohli jsme se jich zeptat 
na cokoliv, a tak jsme toho náležitě využili. Padl 
nespočet otázek týkajících se všech možných 
oblastí života a víry. Dozvěděli jsme se toho 
spoustu o našem novém panu biskupovi. 
Nechyběly otázky typu: „Jak dlouho mám čekat, 
než mi bude jasné mé životní povolání?“, „Jaký 
by měl být vztah kněze k politice?“, „Jaké rozdíly 
vnímáte mezi mládeží v Čechách a v cizině, kde 
jste působil?“ Mimo jiné jsme je také poprosili, 
jestli by nám nemohli říct nějaký vtip nebo 
historku a můžu říct, že ne já jediná jsem tam 
brečela smíchy :). Bylo to velice zajímavé, 
ale bohužel by se sem všechno nevešlo. Dvě a půl 
hodiny s nimi nám uteklo neskutečně rychle.  

V neděli si pomocný biskup 
Mons. Josef Kajnek vyslechl závěrečná prohlášení 
našich skupinek. To má přinést zpětnou vazbu 
i nové podněty pro pastorační práci s mládeží. 
Za ty tři dny jsem měla také možnost poznat 
spoustu skvělých lidí a dozvědět se i ujasnit si 
spoustu věcí. Jsem opravdu vděčná, že jsem tam 
mohla být. Už v průvodním dopise, který jsme 
dostali, stálo, že to je příležitost zakusit, co je to 
církev, jako společenství Lásky, ve svobodě 
a v Pravdě, vedená Duchem svatým. Můžu to 
jenom potvrdit! 

Hana Strnadová 
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 Čtení z farní kroniky 

1998 

P. Jan Mokrý dotažením 75. roku svého 
věku odešel z farnosti na trvalý odpočinek 
do svého rodiště Nížkov. Po něm jsem nastoupil 
do farnosti já Josef Kajnek, pomocný biskup 
královéhradecký a to ke dni 1. 7. 1998 (nar. 18. 4. 
1949 v Kutné Hoře, na kněze vysvěcen 26. 6. 
1976, na biskupa konsekrován 12. 12. 1992 
v Hradci Králové). Moji službu ve farnosti musím 
vysvětlit, protože je málo pochopitelná 
i současníkům. Po pádu komunismu (podzim 89) 
jsem působil ve farnosti Lázně Bělohrad. Na jaře 
1990 mne o. biskup Karel Otčenášek poslal 
do farnosti Pardubice a v létě 1990 mne povolal 
k sobě do Hradce Králové, abych se stal jeho 
generálním vikářem. Můj předchůdce v tomto 
úřadu P. Josef Jakubec S. I. po 3 měsících dostal 
infarkt. V diecézi bylo mnoho nepořádků a bylo 
třeba uvést do řádu mnoho skutečností:  

- např. provedení šetření a uplatňování Římem 
vydaných norem pro tzv. Sacerdotes Clandestini 
– tajně svěcené kněze (v naší diecézi šlo cca o 25 
případů). 

- Personální změny ve farnostech, kde působili 
kněží aktivní v „Pacem in terris“ (organizace kněží 
loajálních pro bolševický režim) a dalších 
nepořádků, které se rozšířily po době téměř 40ti 
let bez biskupů. 

Protože příslovečně dobrý a laskavý 
biskup Karel Otčenášek (11 let vězněný 
za komunismu) teprve od r. 1990 uvedený do 
úřadu jako 70-ti letý (říkal mi: vždy jsem se 
v kriminále modlil, abych měl pevného 
gen. vikáře a já abych mohl být „Otcem“ 
biskupem) chtěl zůstat věrný svým ideám 
spřátelování, byl jsem chtě nechtě člověk v pozici 
„zlého psa u dobrého biskupa“ – jak to napsal 
jeden spolubratr. Po osmi letech tohoto úřadu 
jsem se cítil úplně vyčerpán a měl jsem obavy 
i o své kněžství. Při změně sídelních biskupů 
v létě 1998, když jsem končil s o. b. Karlem úřad 
gen. vikáře, poprosil jsem o možnost regenerace 
svých lidských a kněžských sil v některé farnosti 
mimo Hradec Králové – tak na 2-3 roky a bylo mi 

vyhověno. Zde v podhůří Suchého vrchu, 
kde jsem měl na starost nejen farnost Jablonné 
n. Orl., ale i Jamné n. O. a od sousedních kněží mi 
ještě přibyly farnosti Orličky a Čenkovice, jsem 
ve farářské službě našel pokoj v duši 
a psychickou rovnováhu. Ke dni 1. 10. 2001 
odcházím do farnosti Pardubice, nově zřízeného 
krajského města. Na farnost Jablonné n. O. 
mi zůstávají krásné vzpomínky. 

+ Josef Kajnek, pomocný biskup, 2001 

 

Pozvání z farnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro pobavení 

„Jirko, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy?“ 
„Protože nemám plešatou pastelku…“ 

 

Ve škole: „Co je to s tebou, Petře, že vypadáš 
stále tak ospale?“ „Dříme ve mně talent.“ 

 

„A co vy děláte pro životní prostředí?“ 
„Nezahazuji jízdenky, používám je vícekrát.“ 

Zdroj: Nezbedův humor, 2007

 

Magické Irsko 

Putování jedinečnou atmosférou  

„zeleného ostrova“ 

Kde: sál na faře v Jablonném nad Orlicí 

Kdy: neděle 8. ledna od 18:00 hod. 

Autor: Vojtěch Faltus 

Vstupné dobrovolné 
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Občanské sdružení Rafael 

Vážení čtenáři, vinou elektronického šotka nedošlo v minulém čísle k otištění fotografií z akce Stromy 
Anežky České. Proto je jako „bonus“ zveřejňujeme v tomto čísle. 

 

 

Autor fotografií: Martin Jareš 

 

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. ledna. 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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