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Co děti očekávají od svých rodičů? 

V čase, kdy se léto zvolna nachyluje do podzimu, začíná další rok pro školáky a studenty. 

Počáteční zmatky spojené se začátkem vyučování a s nastartováním dalších pravidelných aktivit už 

máme za sebou. Avšak ladělí kroku dětí a dospělých, rodičů především - ale nejen jich - je stále 

aktuální.  

Poslyšte tedy, jak se na soužití dětí a dospělých dívají právě děti. Před několika lety byla 

uspořádána anketa a to v několika zemích z různých kontinentů. Cílem bylo zjistit, co děti očekávají od 

svých rodičů. Psychologové, kteří byli přizváni ke zpracovávání výstupů z ankety, zjistili, že se názory 

dětí všech možných ras, původu a barvy pleti v podstatě neliší. Bylo by dobré, kdyby se všichni rodiče 

nad touto skutečností zamysleli. 

Některé z výroků platí i pro dospělé, kteří nejsou rodiči, a s dětmi jednají. Co tedy radí děti 

rodičům a dospělým? 

 Nehádejte se před svými dětmi! 

 Jednejte se všemi svými dětmi se stejnou láskou. 

 Nikdy neobelhávejte dítě! 

 Rodiče mají k sobě být navzájem shovívaví. 

 Mezi rodiči a dětmi by mělo být určité kamarádství. 

 Přijímejte přátele svých dětí tak, jako byste přijímali přátele svoje. 

 Nidky nehubujte a netrestejte dítě v přítomnosti jiných dětí! 

 Zdůrazňujte dobré stránky dítěte, nepoukazujte příliš na jeho chyby. 

 Každou otázku svého dítěte zodpovězte. 

 Vycházejte dětem vstříc vždy ve stejné náladě a se stejnou láskou. 

Kardinál Léon-Joseph Suenens 

Připravil JF 
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Eucharistie 
 

 Na 23. září připadá liturgická památka 

sv. Pia z Pietrelciny, stigmatizovaného kapucína, 

jednoho z největších světců 20. století. Jaký měl  

on sám vztah k eucharistii? 

 

Spíše se země obejde bez slunka… 

Ano, spíše se země obejde bez slunka, 

než bez mše svaté… 

Takový byl názor P. Pia a z toho, jak 

denně slavíval mši sv. je jasné, že Kristus jeho 

mší byl mu Slunkem a on ho svými mšemi 

ukazoval jiným. 

Při mši P. Pia se neděly zázraky. Ale kolik 

lidí se obrátilo právě při pozdvihování a při 

přijímání a vůbec při jeho mši, ví jen Bůh sám.  

 

P. Pius kráčí k oltáři, naškrobené rukávy 

na mešní albě sahají téměř ke konečkům prstů: 

rány na rukou není vidět, ale lidé vědí, že rány 

tam jsou, že pět ran Kristových kráčí teď 

k oltáři. Ale rány a ostatní mimořádné dary  

P. Pia mají jen ten smysl, aby lidé téměř 

hmatatelně pochopili, že Bůh je, že Kristus – 

Bůh nás má nekonečně rád. 

 

 

Jeho mše trvaly hodně dlouho. 

Vzpomínky na živé, kdy chtěl jednotlivě prosit 

za všechny své duchovní syny a dcery, byly při 

mši bez konce a P. Pius při nich upadal do 

extáze. Něco podobného se stávalo i při 

vzpomínce na mrtvé. Nesmírně miloval zemřelé 

a duše v očistci! A lidé vydrželi a netrpěliví 

Italové se ani nepohnuli. Ne, on se nesnažil 

svou mši jenom „odbavit“, tj. mít ji co nejdříve 

z krku. Obětoval Spasitele Otci a s ním i sebe a 

jiné. „Zápasil“ při ní o duše se svým Bohem. Měl 

při ní lidi nesmírně rád! 

Když pozvedal Hostii při pozdvihování, 

jeho tvář se denně znovu rozzářila a stávala se 

až světelnou a podél prstů mu stékaly potůčky 

jeho krve. Tento člověk Boží musel mít 

obrovskou víru a to, co vírou viděl a věřil, 

mocně jím hýbalo. Byla to víra, která hory 

přenáší: bezpečně a jistě viděla v Hostii svého 

Boha, své Všechno, svého Milovaného  

a odvážila se ho milovat s celou lidskou slabostí. 

Co naše víra? P. Pius je nejen vzorem, 

ale jistě i rád pomůže. 

 

Úryvky z knihy Páter Pius, muž bolesti a lásky, 

MCM 1992 

 

Pro přiblížení tohoto světce uvádíme 

krátký rozhovor s P. Piem podle knihy 

Don Nella Castella, Così parlò Padre Pio: 

Otče, co je pro vás mše svatá?  

Účast na Ježíšově utrpení. Moje odpovědnost 

za svět se nedá s ničím porovnat. 

Otče, povězte mi, co trpíte při mši svaté?  

Vše, co trpěl Ježíš, to trpím i já, i když ne stejně. 

Trpím bez své zásluhy, jen díky jeho dobrotě.  
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Co je svaté přijímání?  

Je plné milosrdenství. Úplné sjednocení. 

Můžete Ježíše poprosit, aby vám to dal pocítit. 

Je Matka Boží přítomná při vaší mši svaté? 

A myslíš, že matka se nestará o své dítě?  

Jsou při mši svaté přítomni i andělé? 

Ano, celé houfy.  

Co dělají? 

Klanějí se a milují.  

Otče, jak máme být přítomni mši svaté?  

Jako nejsvětější Panna a zbožné ženy. Jako Jan 

při Poslední večeři a pod křížem.  

Jaké dobrodiní získáváme, jestliže se 

účastníme mše svaté?  

To se nedá vylíčit. Poznáte to až v nebi. 

 

Připravila JN 

  

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Výzva 

 
Ukrajina ve válce 

Často, když zasedám s rodinou 

k prostřenému stolu, zalétne mi myšlenka 

k lidem, které neznám, ale kteří ještě před 

krátkou dobou žili podobně jako já, jako naše 

rodina. Žili na malém městě, jako je to naše, 

dojížděli do práce, jejich děti navštěvovaly 

kroužky a s kamarády si chatovali – jako naše 

děti. Když měli volno, šli někam na výlet nebo 

jeli navštívit příbuzné – podobně jako my. Teď 

už většinu z toho dělat nemohou, protože je 

v jejich zemi válka. Nemohu ji zastavit, ani vy 

ne, ale můžeme ubrat z našeho prostřeného 

stolu a poslat těm, kdo bydlí mezi troskami 

svých domů a při cestě za hledáním práce se 

vyhýbají nevybuchlým střelám.  

 

Pomozme Ukrajině 

Modlitbou za uzdravení těch, kdo válku 

udržují v chodu, modlitbou za povzbuzení 

naděje, že všechno skončí a bude mír, 

modlitbou za spásu duší padlých na obou 

stranách fronty… Trochou jídla pro posilu těla, 

dekou navíc pro teplo ke spánku, mýdlem či 

něčím podobným, aby lidská důstojnost mohla 

být podpořena, drobností pro radost, aby lidé 

zasažení válkou věděli, že na ně myslíme  

a dáváme, co můžeme.  

 

Mír lidem na Ukrajině i v Rusku, mír i 

nám zde. Ať dovedeme užívat to, co máme, 

k tomu, abychom my sami i ten kousek světa 

kolem nás, byli každý den aspoň o kousek lepší, 

aspoň o krůček blíže k Nebeskému království. 

JF 

Sbírka trvanlivých potravin v nerozbitných 

obalech, hygienických pomůcek, drobných 

pracovních pomůceka potřeb trvá do neděle 

20. září 2015. Věci můžete odevzdávat na 

jablonské faře. 

Bůh vám oplať i ten sebemenší dar! 
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Z farnosti 
 

Svatovavřinecká pouť u křížku  

Chválihodná tradice se má zachovávat  

a ještě rozvíjet. Podařilo se to v neděli 9. srpna 

pod jasným nebem a horkým sluncem. 

Čenkovická farnost uspořádala poutní slavnost 

ke cti patrona svého kostela, svatého Vavřince. 

Sešli se farníci obou údolí tj. Čenkovic a Orliček 

u obnoveného křížku u silnice č. 11. K poutní 

slavnosti pozvali čtrnáctičlennou muziku. 

 Při pobožnosti vedené P. Pavlem 

Pokorným byl posvěcen křížek, krátká 

promluva, modlitba za poutníky a účastníky 

silničního provozu. Poděkoval rodině pana 

Sojáka za obnovení křížku. Po té byla zazpívána 

všemi účastníky kostelní píseň. Následně 

poutníci obsadili lavice a stoly dovezené 

obětavým p. farářem, zkrášlené stejně 

obětavými hospodyňkami košíky s pouťovými 

koláči. K příjemnému poutnímu posezení hrála 

muzika, poutníci se bavili, co teklo, se pilo, 

nikdo se nebál, že zmokne, ač by to bylo 

potřeba. 

B. Hanuš 

▪ ▫ ▪ 

Oslava narozenin pana Fajta 

Chtěla bych se s vámi podělit se svým 

prázdninovým zážitkem, který má spojitost 

s oslavami našeho milého pana kostelníka 

Jaroslava Fajta.  

Když bylo v létě hezky (a ne extrémně 

horko, které nás letos sužovalo), jezdila jsem do 

blízkých i vzdálených měst. První, co jsem 

hledala, byla vždy trafika s pohledy a vždy jsem 

jeden koupila. V Lanškrouně jsem navštívila  

i obchůdek Angelos zmíněný v minulém čísle 

Natanaela. 

 

 

Můj největší a hezký zážitek byla oslava 

narozenin pana Fajta v pondělí 24. srpna. 

 V 17 hodin proběhla slavnostní mši sv., kde 

gratuloval pan farář Pavel Pokorný, a poté 

farníci předali kytici. Po mši svaté jsme se 

odebrali na faru, kde na farní zahradě hrála 

čermenská dechová hudba. Panu Fajtovi jsme 

všichni blahopřáli a předávali dárečky, aby 

věděl, že ho máme rádi a vážíme si ho. Oslava 

se vydařila, seděli jsme venku i v sále, kde byla 

výstava pohledů. 

S úžasem jsem koukala, kolik pohledů 

viselo na zdi. Ale ať jsem počítala, jak jsem 

počítala, 90 jich tam nebylo. Ale i tak se jich 

sešlo dost.  

RJ 
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Sbírka pohlednic 
Jménem pana Fajta děkujeme všem, 

kteří mu ze svých prázdninových cest poslali 

pohlednici, ať už ze sousedního Studeného 

nebo tisíce mil ze Spojených států amerických. 

Každá z nich potěšila. Tipnete si, kolik jich 

dorazilo? 

RR (Redakční rada) 

 
 

▪ ▫ ▪ 

 

Děti vystavovaly na faře své 

mazlíčky  

Z jablonské farní zahrady se ve čtvrtek  

2. června stal zoologický koutek. Ke zvířecím 

obyvatelům fary, oslovi, kamerunským kozám, 

ovcím, králíkům, slepicím, krůtě a krocanovi, 

přibylo dalších pětadvacet živočichů. Slunečný 

den napovídal, že se nekoná příprava na 

potopu světa, ale třetí ročník Výstavy domácích 

mazlíčků a jiných zvířat. „Děti soutěžily ve třech 

kategoriích: o nejkrásnější, nejzajímavější zvíře, 

o nejlepší nástěnku o vystavovaném zvířeti a o 

nejlepšího chovatele, který se o zvíře zajímá a 

umí zodpovědět otázky,“ líčil otec Pavel 

Pokorný. 

Vystavovatelé si pro příchozí připravili 

úkoly, dárky a různá překvapení. „Na našem 

stanovišti máme dvě kačenky. Jsou to indičtí 

běžci, kteří žerou slimáky. Kdo chtěl, mohl si 

z pytlíku vytáhnout jednoho slimáka a sníst ho,“ 

popsala Káťa Najmanová, co s rodinou 

připravili. Odvážlivci si pochutnali na slimácích 

z želé.  

Kupříkladu u Káti Drnovské mohli 

zájemci nakrmit pejska Čendu, u Johanky 

Fišerové se mohli seznámit s morčaty 

Čmuchalkou  

a Ferdou, u Magdalenky Kaplanové si zase hráli 

na rybáře umělohmotných rybiček, zatímco vše 

pozorovala její parmička a byla ráda, že se jí to 

netýká a může si dál v klidu plavat v akváriu.  

Na první příčce se umístili: 

- Kategorii vystavovatel: Tomáš a Majda 

Faltusovi, Káťa, Barunka, Dorotka, 

Kristýnka, Jana a Petr Najmanovi 

- Kategorii zvíře: morče, dvanáct karasů a 

dvě želvy Štěpána, Dominika a Tomíka 

Applových, štěně Bady a králík Zubajda 

Tomáše a Majdy Faltusových 

- Kategorii nástěnka: Klárka Jarešová 

s nástěnkou o andulkách Kiki a Lili  

HS 
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Modlitba  
 

Modlitba svatého Tomáše Akvinského 

před studiem 

Nevýslovný Stvořiteli, který jsi z pokladu své 

moudrosti stvořil tři řády svých andělů  

a v podivuhodném uspořádání jim vykázal sídla 

v nebeských výšinách.  

Divů plný Tvůrce, jenž jsi části všeho světa co 

nejúčelněji uspořádal, prosím Tebe, který jsi 

počátkem světla a moudrosti, abys mě zbavil 

dvojí temnoty, v níž jsem se zrodil, totiž hříchu 

a nevědomosti. 

Ty, jež výmluvným působíš jazyk nemluvňat, 

pouč má ústa a proměň slova mých úst milostí 

svého požehnání.  

Dej mi bystrý rozum, abych snadno chápal  

a schopnost, abych všechno ve své paměti 

podržel.  

Prosím o snadný způsob, jak bych se všemu 

naučil a pak i důmyslně vykládal a bohatý dar 

výmluvnosti.  

Pouč mě, abych dobře začal, při práci mě veď  

a až ji udělám, Ty ji doplň, vždyť Ty jsi pravý Bůh 

a pravý člověk. 

Ty žiješ a kraluješ na věky věků.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Svatý Václave, pros za nás Boha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všemohoucí věčný Bože, 

na přímluvu svatého Václava, dědice české 

země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám 

vládnou, dej jim ducha moudrosti  

a prozíravosti. 

Ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou 

důstojnost a život každého člověka od početí až 

do přirozené smrti. 

Ať podporují zdravou rodinu založenou  

na celoživotním věrném svazku muže a ženy. 

Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým 

jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti. 

Ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, 

probouzejí touhu po dětech a jejich dobré 

výchově. 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď  

ke svědomitosti, abychom svým životem 

přispívali ke šťastné budoucnosti národa  

a zodpovědně rozhodovali. 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána.  

Amen. 



 Natanael            Září 2015 

7 

 

Pro děti  
 

Misijní klubko 

Co to znamená? 

Misijní klubko je parta správných 

kamarádů, kteří patří do Papežského misijního 

díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. 

Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.  

A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“  

Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských 

oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, 

skupinky dětí, které mají například svoji 

klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své 

místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským 

počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně 

denně při bohoslužbách myslí mnoho 

misionářů. Bylo by hezké, kdyby v každé škole  

a farnosti misijní skupinka dobře pracovala. 

Do Misijního klubka se mohou přihlásit 

všechny děti do patnácti let (starší totiž patří do 

Misijního klubu) a to nejlépe po skupinách,  

za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí.  

 

Chceš patřit do Misijního klubka i Ty? 

Členstvím v Klubku se zavazuješ: 

 Každý den k modlitbě Zdrávas Maria  

za misie 

 Každý týden k ušetření finanční částky  

v hodnotě jednoho bonbónku, který si 

odřekneš (Misijní bonbónek) 

 Dále se budeš snažit misionářovat 

například pomocí hlavního programu 

pro misijní výchovu dětí MOST 

 Můžeš i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat 

se zajímavosti o dětech ze všech 

kontinentů, získávat různé misijní 

materiály, např. časopis Duha, Misijní 

kalendář, pohledy a obrázky z misijního 

světa 

 Zapoj se do pravidelných misijních akcí 

 Spolehlivě pomůžeš chudým 

kamarádům na misiích! 

 

(Zpracováno podle webových stránek PMDD) 

 

Jak bude Klubko fungovat v naší farnosti? 

V tomto školním roce bude i v naší 

farnosti založeno Misijní klubko. Budeme se 

scházet jednou za měsíc na faře v Hnízdečku. 

Mimo to budeme společně připravovat misijní 

akce během roku. Také se budeme snažit být 

malými misionáři i v naší farnosti a pomáhat 

všude tam, kde to bude potřeba. S pomocí Boží 

se nám určitě podaří vytvořit společenství 

správných kamarádů.  
 

Co nás konkrétně čeká? 

Pokud máš zájem setkávat se v Misijním 

klubku, přihlas se do 30. září u Jany 

Najmanové. Klubko je otevřeno pro školáky do 

patnácti let. 

 Na svátek patronky misií sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše ve čtvrtek 1. října se 

poprvé setkáme v Hnízdečku  

a domluvíme konkrétnější věci 

 V sobotu 3. října se vydáme do Chocně 

na Misijní kongres dětí, kde nás čeká 

slavnostní přijetí mezi ostatní Misijní 

klubka 

 

Misijní neděle se blíží… tak hurá do práce, bude při 

tom legrace ! 

JN 

 

 

 

http://www.missio.cz/zapojte-se/tvorive-aktivity/misijni-bonbonek-2/
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/
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Zážitky z léta 

Ministranstvký tábor  

V měsíci sprnu jsme podnikli takovou 

parádní věc, sešli jsme se na faře v Orličkách, 

abychom v počtu deseti osob, prožili krásný 

týden. K tomu, že to bylo vydařené, přispělo 

krásné počasí, úžasné prostřední Orlických hor 

a především suprová parta lidí. Ano, přátelé, 

hovořím o ministrantském setkání s bohoslovci. 

Nechci v tomto článku pobyt 

vychvalovat, tato úloha patří především, Gabče, 

Jendovi, Magdě, Bětce, Samuelovi, Kubovi, 

Josífkovi a Pavlovi.:-) Tito mladí přátelé byli 

účastníky ministrantského setkání na faře v 

Orličkách, byl to týden plný her, zábavy, 

znalostních soutěží. 

 

 

 

Podnikli jsme také výlet na Horu Matky 

Boží do Králík. Slavili jsme každý den mši 

svatou, ve čtvrtek spolu s P. Filipem Duškem 

novoknězem, který pochází z Dolní Dobrouče.  

Kdo z vás jste letos váhali a nejeli jste..:-) 

No, myslím, že jste o mnohé přišli. To vám, ale 

nejlépe povědí výše zmiňovaní. Ale nebojte se 

vlka nic. Dá-li Pán, třeba příští rok něco 

podobného podnikneme znovu.  

Díky všem, především rodičům a otci 

Pavlovi, za pomoc a podporu. Těšíme se  

na další případné shledání a přejeme  

vše DOBRÉ.  

Z Prahy a Říma vás zdraví  

František, Petr a Dmytro, bohoslovci 

královehradecké diecéze  

▪ ▫ ▪ 

 

S láskou na něj pohleděl 

Jeden červencový podvečer přijíždím  

na brněnské výstaviště. Vládne zde pokojná 

atmosféra. Vidím kolem sebe lidi různého věku, 

manžele i mladé páry, rodiny s dětmi, i 

jednotlivce, lidi se zdravotním postižením, 

osoby v civilním i řeholním oblečení. Jsou to 

návštěvníci, organizátoři a mladí dobrovolníci 

Katolické charismatické konference. Toto 

místo obyčejně využívané k prezentaci firem a 

obchodním jednáním najednou změnilo 

„ducha“. Z pódia se ozývá kapela vzývající a 

chválící Ducha svatého. To je Ten, který spojuje 

všechny přítomné ne v dav lidí, ale ve 

společenství věřících. 
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Zastavuji se před Nejsvětější svátostí v 

improvizované kapli, která je vybudována 

v jednom z pavilonů. Tam je také možnost 

přistoupit ke svátosti smíření či k modlitě za 

uzdravení. 

 

Následující den míjím mnoho milých 

tváří, potkávám přátele, přestože se zde ve 

třech pavilonech výstaviště pohybuje během 

čtyř dnů konference 7 300 návštěvníků. Cítím se 

zde však jako doma.  

Lidé obsazují nekončené řady židlí a již 

začíná jedna z přednášek, tentokrát hlavní 

řečnice, zahraničního hosta Michelle Moran. 

Vyzývá nás posluchače, abychom vystoupili 

z kruhu, který tvoří nedokonalá proměna. Je 

třeba uvěřit, že v Kristu můžeme být skutečně a 

trvale svatí. To je podle Michelle způsob, jak 

evanglizovat – změnit ve jménu Ježíše 

především sám sebe. 

Mezi dalšími přednášejícími se objevují 

jména p. Vojtěcha Kodeta, p. Petra Karase,  

p. Aleše Opatrného nebo p. Marka Váchy. 

Odpoledne následuje další přednáška. 

Rodiče odvádí své děti. Kam? Mladí 

dobrovolníci uspořádali pro jejich ratolesti 

„dětskou konferenci“, aby rodiče mohli 

nerušeně naslouchat slovům přednášky. 

V podvečer se shromažďují všichni v hlavním 

pavilonu ke slavení mše svaté, která je 

zprostředkována také divákům televize NOE a 

posluchačům rádia Proglas. 

Večerní program je možné si zvolit. 

Odehrává se na různých místech Brna. Volím 

Červený kostel a přednášku sestry Veroniky 

Barátové na téma Rozlišování Boží vůle. 

Uvažuji, zda zaujalo téma nebo charismatická 

řečnice, když vidím, že kostel „praská ve švech“. 

Dělíme se posluchači o podušky, abychom si 

sedli na podlahu. Přes malé nepohodlí všichni 

bedlivě naslouchají. Je skutečně možné přesně 

plnit Boži vůli? Přednášející poukazuje na naši 

vlastní zodpovědnost, které se nemůžeme ve 

jménu Boží vůle zříci. Zásadní je tedy aktivní 

přístup k životu a vnímání jemné nápovědy 

Ducha svatého. 

V sobotu večer se nemalé společenství 

schází k „modlitbě za účastníky a rozeslání 

věřících“. Tečkou je nedělní mše svatá a pak už 

se všichni rozjíždíme občerstveni na duchu a 

posilněni ve víře, ve svém životním povolání, 

zaměstnání či službě druhým.  

Věřím, že to byly dny a chvíle, kdy Otec 

o své děti pečoval a „pohleděl na ně s láskou“, 

jak znělo v mottu letošního setkání. 

 

 

Na průběh konfererence můžete 

nahlédnout na webových stránkách 

www.konference.cho.cz nebo se můžete příští 

rok také zúčastnit.  

KŘ 

http://www.konference.cho.cz/
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Zamyšlení 

Nabízíme zde několik otázek k zamýšlení se pro 

směrování života jak v každodenní praktické 

rovině, tak v osobní – duchovní. 

- Na co jsem v posledních dnech nejvíce 

myslel? 

- Co bylo největší příčinou mého neklidu? 

- Jak vypadá má chvíle s Pánem, kdy se 

cítím být Mu hodně blízko? 

- Jak vypadala moje modlitba? 

- Co se mi opravdu povedlo? 

- Na co bych nejraději zapomněl? 

- Co mi Pán sděluje, abych dělal, čemu 

bych se měl věnovat? 

- Udělal jsem dnes něco, co by lidi v mém 

okolí mohlo přiblížit ke Kristu? 

- Co dobrého jsem dneska udělal? 

Nejsi na to sám… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…já jsem s vámi po všechny dny  

až do konce světa!“  

Mt28,20 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Pozvánky 

 
Mše svaté pro děti 

Nedělní mše svaté v jablonském kostele na první neděli v měsíci budou opět zaměřeny  

pro děti – přijďte s dětmi dopředu na lavičky, podívat se na obrázek k evangeliu, do obětního průvodu  

a na modlitbu Otče náš k oltáři. 

 ▪ ▫ ▪ 

Setkání ministrantů 

V sobotu 19. 9. se uskuteční v Hradci Králové Diecézní setkání ministrantů. Všichni ministranti, 

kteří se chtějí tohoto výletu zúčastnit, ať se obrádí na o. Pavla Pokorného ohledně podrobností. 



 Natanael            Září 2015 

11 

 

Modlitby otců 

Setkávání tátů, otců, dědečků, kmotrů a i duchovních otců pokračují i v podzimním čase. 

Modlíme se před svatostánkem za sebe navzájem, za naše manželky, děti a svěřené duše. Vyprošujeme 

si od našeho Nebeského Otce všechno to, co pro naše poslání být otcem potřebujeme. 

Nejbližší termín je 1. října 2015 v 18:30 v kostele svatého Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. 

Naše malé společenství je otevřené pro kohokoli, kdo se mezi otce počítá – bez ohledu na věk či 

postavení. Obvykle se setkáváme první čtvrtek v měsíci v jablonském chrámu. Pokud se povede stíhat 

datum uzávěrka Natanaela tak, aby v něm bylo možné uvést i aktuální pozvánku na Modlitby otců, 

budeme se o to snažit. Pokud tedy nenastane žádná změna, bude předběžně v měsíci listopadu setkání 

MO ve čtvrtek 5. 11. 2015 v 18:30 hod. 

Za otce z farnosti Jožka F. 

▪ ▫ ▪ 

Modlitby matek 

Modlitby matek budou jako obvykle poslední úterý v měsíci – v září  29. 9. od 18:00 hod v kostele. 

 

▪ ▫ ▪ 

 

 

▪ ▫ ▪ 
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Hnízdečko 

Hnízdečko na faře bude v tomto školním roce opět otevřeno pro setkávání maminek s malými 

dětmi. Pro děti bude připraveno vyprávění, zpívání a tvoření, maminky si mohou společně povídat 

nebo se pomodlit. Scházíme se pravidelně ve čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod. Naše první setkání po 

prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. Těšíme se na nové kamarády! 

 

V Hnízdečku se bude letos nově scházet skupinka dětí ve věku  

od 3 do 6ti let jako náboženství pro děti s názvem Katecheze Dobrého 

pastýře.  

Jedná se o náboženskou výchovu dětí, která se zaměřuje  

na uvádění dítěte do poznávání Boha a komunikaci s ním skrze Bibli  

a liturgii. Tato metoda čerpá z pedagogiky M. Montessori a snaží se vést 

děti k tomu, aby samostatně objevovaly pravdu o Bohu.  

Konkrétní den a odpolední čas pro setkání bude domluven tak,  

aby pokud možno vyhovoval všem, kteří se přihlásí. Podrobnější informace  

u Jany Najmanové na tel. 737 355 219. 

JN 

 

▪ ▫ ▪  

 

 

JAN KARSKI 

Výstava o životě polského odbojáře, 

který za II. sv. války bojoval proti 

vyvražďování židů v koncentračních 

táborech. 

Výstavu pořádá ŘK farnost Letohrad 

v kostele Nanebevzetí P. Marie 

v Letohradě na Orlici.  

 

Otevřeno každou neděli od 9.45 do 

11.30 hod nebo po domluvě na tel. 

731 402 236 do 30. září 2015. 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Výuka náboženství  
 

Výuka náboženství na Základní škole v Jablonném nad Orlicí -  Školní rok 2015 – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Začátek i konec hodiny může být přizpůsoben dle domluvy ve skupince. 

 Pokud by někomu daná hodina nevyhovovala, ozvěte se a určitě se domluvíme na řešení! 

 6. – 9. ročník nemá z časových a organizačních důvodů náboženství jako nepovinný předmět 
ve škole, ale je možnost se scházet během polední přestávky po 5. vyučovací hodině - 
skupinka chlapců a děvčat zvlášť. Konkrétní den bude upřesněn.  

 Pro dojíždějící děti bude náboženství na faře. V době uzávěrky Natanaela ještě není 
konkrétní den domluven. 

 

Náboženství v Jamném bude probíhat vždy v úterý odpoledne. Výuka bude zahájena od 22. 9., čas 

bude upřesněn. 

Náboženství v Orličkách bude ohlášeno dodatečně. 

 

 

Poezie 
 

Jsi 

Vojtěch Kaplan 

 

Jsi sluneční svit, 

když s večerem zapadá. 

Jsi noční klid, 

co vzápětí ho vystřídá. 

Jsi jako ruka 

slepému podaná. 

Jsi jako rada, 

hloupému vnuknutá. 

 

 

 

 

 

 

Jsi jako širý oceán, 

jenž s obzorem nekončí. 

Jsi tou, co odejít nenechám 

ze svého náručí. 

Jsi vším a jsi hlavně nadějí, 

která nám život naplní. 

 

 

Pozn. Redakce: Omlouváme se autorovi za mylné uvedení křestního jména u básně v minulém čísle. 

1. ročník středa 12:20 - 12:55 J. Najmanová

2. ročník středa 12:20 - 12:55 J. Najmanová

3. ročník - děvčata čtvrtek 13:00 - 13:45 J. Najmanová

3. ročník - chlapci pondělí 11:50 - 12:35 P. Pokorný

4. ročník pondělí 12:50 - 13:35 P. Pokorný

5. ročník pondělí 12:50 - 13:35 J. Najmanová
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Poděkování 

 Děkujeme přispěvatelům do časopisu Natanael a každému, kdo se jakkoliv na přípravě časopisu 

podílel či stále podílí.  Zvláště pak velké díky těm, které s nasazením připravovaly finální tvář Natanaela 

uplynulé roky, Janě Kaplanové a Aničce Macanové. Pán Bůh vám zaplať! 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

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 následujícího čísla proběhne 1. října. Vitány jsou také reakce, připomínky, náměty či dotazy. 

Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit. 
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Orlicí. Redakční rada (RR): Josef Fišer, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Renata Jasanská, Kateřina 

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

na www.svaty.bartolomej.cz. 
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