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ČAS
Když zima svou plnou tíhou sevře zemi, všechno, co je venku, strne v mrazivém klidu. Živí tvorové
se vydávají ze svých doupat a úkrytů jenom za něčím k snědku
nebo schováni hluboko pod zemí spí a sní sen o teplu jara.
Příroda odpočívá, zdá se být mrtvou, ale není – pod slupkami
pupenů je připravený nový život v zárodcích listů. Nás lidi
nenutí zima zůstávat jen a jen doma, mnozí z nás dokáží obdivovat
její krásu. Ale jak je člověku dobře v teple, když už se venku smráká
a přituhuje! Často si stěžujeme, že nemáme čas a přitom ho má
každý z nás stejně – den za dnem nám Stvořitel věnuje celých
čtyřiadvacet hodin. Kolik z toho času dokážeme darovat tomu,
kdo nás jím pravidelně obdarovává? Vždyť my přece víme, že všechno
od Boha pochází, Jeho láskou bylo vymyšleno a lidem dáno k užívání.
Co tedy Bohu dáme my? To nejcennější, co máme – náš čas. I v tomto
případě platí nebeská matematika – čím více času Bohu dám, tím více
dostanu nazpět. Opravdu to funguje. Právě doba zimy, kdy jsou dlouhé
večery a ven to člověka neláká tolik jako v létě, je snazší dávat Bohu čas. Jak? Modlitbou.
Jakou modlitbou? Všelijakou – takovou, kterou umíme dobře. Pro někoho je modlitbou
čtení v Písmu, pro jiného hra s jeho dětmi, další má zalíbení v růžencových tajemstvích,
někdo se modlí svou poctivostí ve službě druhým… Je modlitba zbožná a modlitba mateřství,
modlitba usebrání se v tichu a klanění a modlitba opatrování nemohoucího člověka,
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je modlitba chval, proseb a díků a modlitba vojáka,
který stojí na stráži, je modlitba dítěte, která je
prostá jakékoli vypočítavosti, modlitba zralého
křesťana – hluboká citem a modlitba starce,
ověnčená tíhou a moudrostí života. Je modlitba
spravedlivých, modlitba svatých, kteří žijí v našem
středu, modlitba každého člověka. Je modlitba
každého dne, každého okamžiku. Žádnou z nich Bůh
neopomíjí, ale přijímá ji a podle ní jedná – v ten
pravý čas, kdy jedině On ví, jak nejlépe bude naše
modlitba použita k dobrému dílu.
Teď je ten správný čas k modlitbě. Bůh na ni
čeká, právě na tu
Tvoji. Kéž tento čas
zimy, kdy se překlápí
doba
veselí
a masopustního reje
v postní
čekání,
nezamrzne
naše
touha
po rozhovorech
a třeba i krátkých
větách
v modlitbě
s Bohem.
Josef Fišer

manžela jako otce a ten, vědom si svého závazku,
by se měl chovat k Hynkovi jako k vlastnímu.
Ale přijdou důležité rodinné události.
Novomanželé zplodí společného potomka,
dalšího syna. Po nedlouhém čase se situace
mění, postavení Hynka se poněkud propadá.
A když se narodí další děcko, tentokrát dcerka,
která je všemi okolo neskonale hýčkána
a vyzdvihována, z Hynka se postupně stává
služebník svých sourozenců a svého otce.
Ani blízcí příbuzní, oslněni potěšením z dalších
přírůstků do rodiny, si dlouho nevšimnou,
jak rychle Hynkova pozice v rodinné hierarchii
slábne. Všechny pomocné práce spojené
se starostí o malé děti a chod domácnosti jsou
ukládány Hynkovi. Ten se sice snaží vše provádět
podle převážně otcových pokynů, ale často
je peskován,
že
je
pomalý,
nepřesný,
nespolehlivý. Jeho matka se ho nedokáže zastat;
neustále je manželovi vděčná za to, že si ji
s děckem vzal za ženu a také se více věnuje jejich
společným mladším dětem. V tomto duchu
probíhá Hynkovo dětství – svých radostí má
málo, dokáže se ale potěšit i z příjemných zážitků
a lepších dárků svých mladších sourozenců.
Ve škole je hodnocen průměrně, má dobrý vztah
k přírodě, rád kreslí, převážně zvířata.
Po ukončení povinné školní docházky se vyučí
truhlářem a říká se o něm, že je šikovný. Doma je
to ovšem čím dále nesnesitelnější – otec je stále
přísnější a maminka, ta už roky raději jen mlčí
(ještě jí nedošlo, že mlčením vlastně souhlasí
s konáním svého manžela a je za vše
spoluzodpovědná). Dalším zlem se stává otcovo
čím dále častější požívání alkoholu. To když se
někdy v noci vrátí domů, Hynka vzbudí,
kontroluje, přímo vyslýchá, mnohdy až neslušně
uráží a nespravedlivě trestá.
Napjatá situace musela vyústit, a také
vyústila! Hynek se dostal do party vrstevníků,
kteří na něho byli hodní, milí, kamarádští
a nabídli mu možnost, jak na problémy a starosti

Příspěvky čtenářů
Říkejme mu Hynek
Znám jednoho mladého muže, říkejme
mu Hynek. Znal jsem ho již jako malého chlapce,
takže o něm mám informace již asi třicet let.
Narodil se svobodné matce a jeho biologický otec
o ně nejevil žádný zájem. Mladá maminka byla
ráda, že se ještě v době, kdy její nemanželský
synek byl docela malý, vdala. Její manžel si děcko
osvojil. Zpočátku vše bylo krásné, novomanželé
jsou pochopitelně okouzleni především sami
sebou; manžel si předchází i jejího malého synka
a vše je zprvu v náramné pohodě, synek vnímá
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zapomenout. (Toto nebezpečí naší doby
naprosto přesně vystihl ve svém projevu
k mladým lidem ve Staré Boleslavi v roce 2009
Svatý Otec; existuje stále více mladých lidí,
„kteří se nechají uchvátit klamnými vidinami
umělých rájů, aby se pak ocitli ve smutné
osamělosti“.) Pravidelný přísun drogy ale není
zadarmo... V rodině se ztratily nějaké cennosti,
pachatel byl odhalen téměř ihned a otec Hynka
bez lítosti vyprovodil z domu. Ten se protloukal
světem, jak to šlo. Sice byl v zaměstnáních vždy
dobře hodnocen, povahu má mírnou, je velký
dobrák, ale... Závislost na psychotropních látkách
ho nechtěla opustit a neopustila a on si poměrně
vážně
zkomplikoval
svůj
život
dluhy,
nevyjasněnými osobními vztahy,...
Je každý člověk, který se stane závislým
na nějaké droze, stoprocentně zodpovědný
za svou situaci jen sám? Nebo je to vina toho,
kdo ho s drogou seznámil, kdo mu ji poprvé
podal, kdo mu ji prodával, kdo z jeho situace
finančně či jinak těžil? Nejsou náhodou v jeho
okolí lidé, kteří mu už dříve mohli podat
pomocnou ruku? Nejsou náhodou v jeho okolí
lidé, kteří pouze přihlíželi, když se rozhodovalo,
zda by to ještě šlo „po našem“ a nechali
ho postupně propadnout do iluzorní nereality?
Nejsou náhodou v jeho okolí lidé, kteří svého
bližního přímo i nepřímo dohnali svým jednáním
k takto zásadnímu zlému kroku? Nejsou náhodou
v jeho okolí lidé, kteří již jako k dítěti páchali
na něm křivdu, a teď ze všeho místo sebe viní
jeho, nedávno ještě děcko – malé, bezbranné,
důvěřivé,
na
lásku
čekající
děcko???
(Psychoanalytická vyšetření ukazují, že většina
poruch lidského chování má původ už v útlém
dětství.)
„Není možné, aby nepřišla pokušení;
běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by
pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský
kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl

k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se
na pozoru! (Lk 17, 1-3)
V současné době je Hynek asi v polovině
třináctiměsíčního
pobytu
v
terapeutické
komunitě, rád by se tam „naučil žít normálním
životem“ a začal znovu. Dobře ví, že to vůbec
nebude jednoduché a jeho budoucnost teď už
bude plně záviset převážně na jeho vůli a na jeho
činech.
Je to dnes ale článek smutný, vážný, až
pochmurný? Ale je to ze života a mohlo by se to
změnit. Budu doufat a věřit, že se Hynkovi podaří
to, oč se snaží a až bude jako uzdravený ptáček
vypuštěn do volné přírody, že se dokáže uživit
a ochránit od všech nebezpečných dravců
a šelem, vytvoří si hnízdo a... pak už by to
konečně mohlo být opravdu veselejší. Hynku,
snaž se!
Josef Rada
Když se řekne měsíc únor, tak se mnohým
z nás vybaví - únor bílý pole sílí, a to tentokráte
opravdu je. Měsíce února se ale netýká jen
uvedené přísloví, které se od nepaměti traduje.
Je to období spojené s Hromnicemi, tento den se
světí svíce – tzv. Hromničky, a také se narodila
moje babička, které za mnohé vděčím. Právě ona
mě celý život vedla k víře. V únoru začíná
i období půstu, a to Popeleční středou. V tento
den se drží přísný půst, věřícím je udělován
popelec a letos na tento den připadá i svátek
Stolce svatého Petra.
Renata Jasanská

Liturgický rok
Světový den nemocných
V den liturgické památky Panny Marie
Lurdské - 11. února - církev každoročně slaví
Světový den nemocných. Letošní, 20. Světový
den nemocných nese motto „Vstaň a jdi! Tvá víra
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tě zachránila.“ (Lk 17,19). Papež Benedikt XVI.
ve svém poselství pro tento den ukazuje, že tato
Pánova slova pronesená jednomu z deseti
malomocných „…nám pomáhají, abychom si
uvědomili důležitost víry pro ty, kdo se přibližují
k Pánovi pod tíhou utrpení a nemoci. …Bůh
ve svém Synu nás neponechává našim úzkostem
a bolestem, ale je nám blízko, pomáhá nám
v jejich snášení a touží uzdravit nás v hloubi
našeho srdce (srov. Mk 2, 1-12).“ Papež píše,
že ten kdo věří, může si být jist láskou a pomocí
Krista a církve. Připomíná cenné prostředky Boží
pomoci pro nemocného: svátost smíření, svátost
pomazání
nemocných
a
eucharistii.
A upozorňuje, že uzdravení nemocného je
znamením spásy, kterou nám dává Bůh. Na závěr
poselství Benedikt XVI. jménem svým i jménem
církve děkuje všem, kteří se o nemocné starají
a povzbuzuje nemocné a trpící, „…aby ve víře
stále nacházeli pevnou kotvu posilovanou
nasloucháním Božímu slovu, osobní modlitbou
a svátostmi.“

Popeleční středa
Popeleční středa letos připadá na 22. 2.
2012, tímto dnem vstoupíme do postní doby.
Na Popeleční středu je věřícím udělován popelec
- znamení kříže požehnaným popelem na čelo
s pronášenou formulí: „Pamatuj, že prach jsi
a v prach se obrátíš.“ (srov. Gn 3,19), nebo
„Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15). Popel
je biblickým symbolem pomíjivosti, smutku
a pokání. Přijetí popelce je tak pro člověka
znamením jeho kajícnosti a vybízí ho
k vědomému prožívání postní doby a k vnitřnímu
obrácení.
Popeleční středa je v katolické církvi
dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa
a újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje
od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).
I my si připomeňme svou pomíjivou
přirozenost a vstupme do postní doby
s odhodláním změnit svůj život a s nadějí
na odpuštění hříchů.
Obřad udílení popelce bude v našich
farnostech při mši svaté:
Jablonné nad Orlicí St 22. 2. 2012 18:30
Jamné nad Orlicí
St 22. 2. 2012 17:00
Orličky
Ne 26. 2. 2012 11:00

U příležitosti Světového dne nemocných
bude udělována v našich farnostech svátost
pomazání nemocných při mši svaté:
Jablonné nad Orlicí So 11. 2. 2012 7:00
Jamné nad Orlicí
Ne 12. 2. 2012 9:30
Orličky
Ne 12. 2. 2012 11:00

Zdislava Stehlíková

Svátost pomazání nemocných je svátostí
tělesného a duševního zotavení a posílení.
Uděluje se věřícímu člověku, který začíná být
v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Spásné
jednání oslaveného Krista ve svátosti pomazání
nemocných působí ve prospěch nemocného –
povzbuzuje ho, utěšuje ho, posiluje ho ve víře
a naději, pomáhá mu vnímat utrpení ve světle
velikonočního tajemství a odpouští mu jeho viny.

Představujeme farnosti
…i okolí
Fara v Orličkách
Domu, ve kterém bydlí farář, se říká fara.
To ovšem už dávno neplatí o faře v Orličkách.
Krásná roubená budova s pořádným kamenným
sklepem byla sice postavená jako fara a stále se jí
tak říká, ovšem žádný kněz v Orličkách už
od konce druhé světové války nebydlí. Farnost
byla v minulosti připojená k některé z okolních
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farností spravované knězem, v současnosti
k farnosti Jablonné nad Orlicí. A co tedy
s prázdnou farou? Vlastně nikdy tak docela
prázdná nebyla, sloužila postupně k ubytování
několika
rodinám,
nakonec
už
jenom
pro rekreační bydlení. Všechno, co se používá,
ovšem jednou také doslouží a potřebuje obnovu.
K tomuto stavu postupně dozrála i orličkovská
fara. Jak dál? Na větší opravu neměla farnost
peníze. Biskupství navrhovalo nepotřebnou
a zchátralou faru prodat.
Asi by to nakonec tak i dopadlo,
ale minulý rok se podařilo malou část fary velice
výhodně pronajmout a za nájem, který byl
inkasován dopředu, poměrně solidně faru
opravit. Nová okna vyrobila a namontovala firma
Faltus z Jablonného, nové omítky, stropy
a podlahy ve dvou místnostech a kompletní
vybudování sociálního
zařízení zhotovila
jablonská firma Stehlík, novou dřevěnou verandu
a opravu střechy zvládla firma Lux z Pastvin,
elektrické rozvody firma Mačát, kovářské práce
pan Bednář z Orliček, kachlová kamna postavila
firma Škýz z Letohradu, s rozvodem vody, topení
a odpadu si poradila firma Mrázek z Orliček
a 14 nových postelí vyrábí pan Skalický z Orliček.

kupovat nové nemusí. Manželé Prousovi věnovali
použitou, ale krásnou kuchyňskou linku, vnučky
paní Růženy Pecháčkové nám věnovaly vybavení
kuchyně z pozůstalosti po své babičce a asi
dvacet
mladých
lidí
udělalo
brigádně
neuvěřitelné množství práce.
Od začátku letošního roku se už fara
naplno využívá k rekreaci. Skupiny farní mládeže,
skauti, ministranti, rodiny a mnozí další mohou
prožít v Orličkách na faře pár hezkých dnů. Stačí
se domluvit s administrátorem farnosti P. Pavlem
Pokorným (tel. 731598905).

Pro úplnost dodávám, že by ještě bylo
potřeba trochu dovybavit farní kuchyň. Podle
zkušeného ženského oka, zde najde uplatnění
ještě 20 hlubokých a 20 mělkých talířů,
10 hrníčků, 3 tácy, 20 nerezových lžic, 20 vidliček,
20 nožů, 10 lžiček a 5 středně velkých
zachovalých hrnců s pokličkou. Nepřekáží vám
z toho něco doma? Již dopředu děkuji.
Pavel Pokorný

Farní pouť k Pražskému Jezulátku
V listopadu loňského roku se naše
farnost připojila k diecézní pouti do Prahy.
Za šťastnou cestu farníků z Jablonného, Jamného
a
Orliček
se
v
autobuse
pomodlil
O. Pavel Pokorný a rozdal všem účastníkům

Nemalý nájem se utratil poměrně rychle,
ještě by se pár korun na vybavení kuchyně
hodilo, ale … došly. Naštěstí se také všechno
5
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plánek cesty z Hradčan ke kostelu Panny Marie
Vítězné, kde byl hlavní cíl naší pouti. Předpověď
počasí neslibovala žádnou pohodu. Praha
po několik dnů předtím ležela pod příkrovem
smogu, ale v tu sobotu byl příjemný slunečný
podzimní den.
Dopoledne jsme od hlavního organizátora
O.P.Dokládala dostali za dobrovolný příspěvek
vstupenky, které nás opravňovaly ke vstupu
do katedrály a do arcibiskupského paláce. Mezi
zástupy turistů jsme prošli katedrálou sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, a pak jsme měli jedinečnou
možnost prohlédnout si prostory, sály a kapli
v sídle pražského arcibiskupa Dominika Duky.
Mnozí z nás se dostali na střechu paláce, ze které
je krásný výhled na Prahu.
Po společné polední modlitbě Anděl Páně
na Hradčanském náměstí jsme se vydali
za Pražským
Jezulátkem.
(Osobně
jsem
vzpomínala na 24. listopad 1989, kdy jsme
na tomto náměstí v mnohatisícovém davu
nadšeně poslouchali rozhlasový přenos děkovné
bohoslužby, kterou v katedrále sloužil František
kardinál Tomášek za svatořečení sv. Anežky.)
Kostel Panny Marie Vítězné byl zcela zaplněn
poutníky z Královehradecké diecéze i z Moravy.
Po obsažném výkladu o historii a uctívání
světoznámé zde umístěné sošky Milostného
Pražského Jezulátka, byl hlavním celebrantem
mše svaté O. biskup Josef Kajnek.
Pouť
jsme
zakončili
pobožností
u postranního
oltáře,
kde je soška Jezulátka
umístěna. Každý zde
v duchu složil své díky,
prosby a starosti - tak
jako mnoho lidí z celého
světa
v minulosti
i současnosti.
S požehnáním
Milostného Pražského

Jezulátka jsme se vydali na zpáteční cestu
staroměstskými uličkami k autobusu a v pořádku
se vrátili domů.
Marie Rousová

Stránka nejen
pro ministranty
Co možná nevíme o …
…o rukou
Nemluvíme jenom ústy, druhým lidem
sdělujeme své pocity, stav těla a duše i tím, jak se
tváříme, jak stojíme, jak se pohybujeme. Nejinak
je tomu s našima rukama při liturgii. Pokud
nedrží zpěvník, nevkládají mince do sbírky nebo
nám nepomáhají při poklekání a vstávání v lavici,
jsou sepjaté – sepjaté, tedy spojené, spolupracují
s naší duší, která usiluje o soustředění našich
smyslů a celého našeho těla k modlitbě,
či ke slavení mše svaté. V tu chvíli ruce nepracují
fyzicky,
pracují
duchovně.
Hovoříme-li
modlitbou, či nasloucháme-li božímu slovu, naše
ruce potvrzují náš úmysl: „Právě teď mluvím
s Pánem.“
S ohledem na tradici
v naší zemi a ve většině
farních společenství spínáme
ruce před sebe dvěma
způsoby. Sepnuté dlaně –
prsty směřují vzhůru, pravý
palec přeložen přes levý –
představují jednak skutečnost, že naše modlitba
směřuje k Bohu a jednak ochotu sloužit Mu s co
největší ochotou a věrností. Nebo ruce spínáme
propojením prstů – propleteně - tím sdělujeme
touhu spojit se v modlitbě s naším pánem tak
pevně, jak pevně jsou ruce propletením prstů
sevřeny.

6

Natanael

Únor 2012

Nasloucháme-li Božímu slovu v části mše
svaté, která se nazývá „Bohoslužba slova“,
sedíme s rukama volně položenýma v klíně.

např. misál. Rozhodně není vhodné si při sezení
s rukama
hrát,
bezmyšlenkovitě
listovat
ve zpěvníku nebo jimi pokoušet ostatní
ministranty.
Je dobré uvědomovat si, co děláme, jak se
chováme i jak vypadáme – tím vším sdělujeme
lidem kolem nás a i samotnému Bohu, jak svou
přítomnost při slavení liturgie myslíme vážně!
Z různých materiálů sestavil Jožka Fišer

Při pozdravení pokoje podáváme ruku
lidem kolem nás a snažíme se přitom pokaždé
dívat se druhému do očí – oko, do duše okno, že?
Přitom si vzájemně přejeme: „Pokoj Tobě“ nebo
„Pokoj Vám“. Podání ruky symbolizuje: „Má ruka
Ti neublíží, jsem Tvůj přítel – bratr, sestra
v Kristu“.

Prosba o modlitbu
V úterý 31. ledna 2012 odletěla
na Haiti další mise projektu Praga-Haiti
složená ze 4 dobrovolníků – jedním z nich je
Václav Vacek, který pochází z Jablonného
(více na www.praga-haiti.cz).

A co ministranti?
Ministrant u oltáře je hodně vidět, vždyť
také slouží – pomáhá knězi, který je při slavení
mše svaté tím, který je svátostí kněžství povolaný
přednášet Boží slovo a umožňovat nám věřícím
přijímat svátostného Krista. Z lásky k Ježíši
a z úcty k Němu by měl každý ministrant
dodržovat ustálené způsoby liturgických postojů
(jak jsme si pověděli v předešlých číslech
Natanaela). Ministrant také musí brát ohled
na ostatní shromážděné, aby jim svým chováním
nedával podněty, které by mohly druhé rušit
nebo snad rozčilovat.
Pokud
není
ministrant
v průběhu
liturgie něčím zaměstnaný,
pak ve stoje, v kleče a i při
pokleknutí
drží
ruce
sepnuté
před
sebou
na prsou – ne před
obličejem, ani ne volně
spuštěné v klíně!
Když v jedné ruce
něco drží, např. mikrofon, kadidelnici nebo
patenu, pak druhou ruku má dlaní položenou
na hrudi a to ve stejné výšce jako tehdy, když má
obě ruce sepnuté. Toto platí jako u sepnutých
rukou – při stání, poklekání i při klečení.
Při sezení má ministrant ruce volně
položené na kolenou, nebo jimi něco přidržuje,

Každý den se ve 21:00 přimlouváme
za ochranu pro pracovníky mise, šťastný
návrat domů a požehnání v jejich práci
jedním desátkem růžence.
Bohu díky všem, kteří se k nám přidají!

Čtení z farní kroniky
Po odchodu p. děkana Václava Sokola byl
excurendo administrátorem v Jablonném nad
Orlicí ustanoven P. Jan Mokrý, kaplan
v Letohradě. Z Letohradu do Jablonného dojížděl
přesně rok: od 15. 11. 1948 – 15. 11. 1949.
V listopadu 1949 se přistěhoval a stal se
duchovním správcem v Jablonném P. Vladimír
Hájek.
Narodil se 23. 7. 1910 v Horní Cerekvi,
na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1937 v Hradci
Králové a pak působil: Nový Hrádek, Samšina,
Ostružno, Soutice, Lochenice, Křestice, Míčov
a Újezd u Chocně.
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Farnost spravoval od listopadu 1949
do prosince 1953 – tedy 4 roky. 23. 12. 1953 byl
zatčen a pak vězněn až do května 1960.(Důvod:
Svolil, aby paramentář Josef Neškudla si uschoval
na kostelní půdě bednu s kalichy apod.,
které chtěl ukrýt před komunisty.)
Po
propuštění
z věznice
pracoval
v továrně (Dřevotvar v Mor. Karlově) a později
jako listonoš na Králicku.
V roce 1969 se dostal do duchovní správy.
Odešel do olomoucké arcidiecéze a stal se
administrátorem v Hradci nad Svitavou, kde
působil až do smrti. Zemřel 22. 12. 1687
a pohřben je v kněžském hrobě v Jičíně. Zapsal
P. Jan Mokrý
Od
ledna
1954
byl
ustanoven
interkalárním administrátorem P. Jan Mokrý,
dosavadní administrátor v Letohradě. Narodil se
4. srpna 1923 v Nížkově, na kněze byl vysvěcen
29. 6. 1947 v Hradci Krákové. Předtím působil
pouze v Letohradě (6 let). Od 1. 4. 1954 mu byly
přidány ještě farnosti Jamné n. Orl. a Orličky.
Do Orliček dojížděl do 1. 10. 1968 (14 let),
kdy tam duchovní správu převzal P. František
Šanc z Bystřece.

Pozvání z farnosti

Kyrgystán – země Nebeských hor
pásmo diapozitivů,
vyprávění a hudby z cesty po Kyrgystánu
v podání Jana Linharta
12. února v 18:00 hod na faře

Varmužova
cimbálová
na jablonské faře

muzika

18. února letošního roku budeme mít
opět možnost setkat se s muzikanty z Varmužovy
cimbálové muziky, co má rychlé prstíky. Kdo ji
znáte a kdo se na ni těšíte, možná se o ní rádi
něco dovíte.
Tak především je zajímavé vědět, že je to
kapela
rodinná.
Primášem
kapely
je
Pavel Varmuža. Na housle a violu hrají Petr, Jiří
a Josef - všichni Varmužovi. Hlasové melodie
přednáší Kateřina Markytánová, ale pozor,
rozená Varmužová. Kontrabas a cimbál jsou pak
v rukou Libora Vacenovského a Richarda
Mokrého. Na zjištění pokrevní spřízněnosti
těchto dvou členů naše redakce pracuje.
Varmužova cimbálová muzika k nám
přijede ze Svatobořic-Mistřína. Tato obec, která
má o něco více obyvatel než Jablonné, leží
kousek od Kyjova. Jde o severní Slovácko a oblast
se nachází přibližně v trojúhelníku Brno, Uherské
Hradiště a Hodonín. Kapela má také vlastní
webové stránky www.varmuzika.cz.

Posezení u cimbálu
pro děti i rodiče
Ve čtvrtek 9. února
jsou do farního sálu zvány
všechny děti - třeba i s rodiči.
Paní Markéta Varmužová nás naučí
jednoduché tanečky při cimbálové muzice.
Tancovat začneme od 16:00 hod.,
přicházet můžete od 15:00 hod.
S sebou sukýnky či košile, cvičky nebo jinou
obuv na tanec
a třeba i něco dobrého k občerstvení.
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Cimbálovka byla založena v roce 1964.
Vystupuje na zahraničních festivalech v Evropě
i v zámoří a pro svůj cit, šarm a šmrnc je vysoce
umělecky ceněna. Vydala více než deset LP a CD.
Hraje především písně a tance kyjovské oblasti.
V jejím repertoáru však uslyšíte také folklórní
perly z celé Moravy, Čech, Slovenska, Maďarska
a Rumunska. Tedy pokud přijdete na faru.
Ivo Roškanin

Srdečně Vás zveme
18. února od 18:00 hod na faru.
K poslechu i tanci hraje
Varmužova cimbálová muzika.
Místenky za 150,- Kč k dostání v
Informačním centru
v Jablonném nad Orlicí.

Po přestěhování
do Jablonného jsem
nahlásila do Proglasu i
do Noe změnu adresy.
Byla jsem požádána,
abych
jako
v mém
původním bydlišti i zde zastávala službu KAPRa
a KANOE – tedy kontaktní osoby, která bude
od obou médií přijímat Zpravodaje pro členy
a osobně je dále roznášet (aby se ušetřilo
na stále dražším poštovném). Tato služba může
fungovat i nazpět – pokud někdo bude chtít
poslat peněžitý dar, je to možné provést
po nashromáždění větší sumy – od více dárců
a poslat ji jednorázově buď pomocí jedné
složenky nebo elektronicky.
Výzva těm z vás, kdo byste rádi
poslouchali vysílání Proglasu či TV Noe, nebo
obou a dosud se vám to nepovedlo. Všechno
se dá v současné době řešit, ale také to něco
stojí. Nejjednodušší je vyhledat si potřebné
informace
prostřednictvím
internetu
na adrese: http://www.proglas.cz/ nebo
http://www.tvnoe.cz/, kde lze nalézt přímý
kontakt na zodpovědného člověka, který je
schopen poradit s nákupem potřebného
přijímače nebo se způsobem příjmu, který by
pro vás byl nejpřijatelnější. Pro vaši představu
předkládám stručný přehled způsobů vysílání
Rádia Proglas a Tv Noe.

KAPR a KANoe – pro vás
Mnohým z nás je známa křesťanská
rozhlasová stanice Proglas a i televize Noe –
televize dobrých zpráv. Jsme vděčni, že máme
možnost sledovat jejich pořady a díky jim se
vzdělávat ve víře, rozšiřovat si vědomosti
o historii, o kultuře, poznávat rozličné obory,
kouzla neznámých zemí, dozvídat se o lidech,
kteří dělají nezištně mnoho dobrého
pro druhé.
Proglas 8. prosince minulého roku oslavil
šestnácté narozeniny, NOE vysílá již šestým
rokem. Jak rozhlas, tak i televize jsou
provozovány
díky
příspěvkům a darům od
posluchačů
a diváků.
Jejich sledovanost přísně
posuzuje
Rada
pro
rozhlasové a televizní
vysílání.
Jak rádi bychom v době komunistické
totality chtěli mít necenzurované a nezávislé
zpravodajství, přímě přenosy z katolických
bohoslužeb a z jiných křesťanských akcí. Starší
čtenáři Natanaela si jistě vzpomínají na rušené
poslechy relací Radia Vatikán či Radia
Svobodná Evropa. Važme si proto současných
křesťanských médií – Proglasu a Noe!
Podporujme je modlitbou a podle svých
možností i finančně. Ti z vás, kdo jejich pořady
sledujete, neváhejte se prosím přihlásit
za členy nebo přátele Radia Proglas nebo
Nadačního fondu Telepace – televize Noe.
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Jak mohu zachytit vysílání Proglasu?

4.
Pomocí počítače se zvukovou kartou
a internetovým připojením po celém světě poslech přes internet

1.
Radiopřijímačem s rozsahem VKV
(většinou značeno FM) 87.5 - 108MHz
z některého z našich 15ti pozemních vysílačů FM vysílače
2.
Radiopřijímačem s rozsahem VKV
(většinou značeno FM) 87.5 - 108MHz
z rozvodu kabelové televize (informujte se
u svého poskytovatele zda a na jakém kmitočtu
je Proglas zařazen)
3.
Digitálním satelitním přijímačem DVB-S
z družice Astra 3A v celé střední Evropě - satelit
Astra 3A

Jak vysílá Tv Noe?
Chcete vidět program televize Noe
a nevíte, jak na to? Máte příjem nedokonalý
a chcete jej zlepšit? Podívejte se, jaké jsou
v současné době možnosti příjmu:
a.
Družicový příjem DVB-S
b.
Kabelové sítě (TKR)
c.
Televize po počítačové síti (IPTV)
d.
ŽIVĚ přes internet

Podívejte se na přehled výhod a nevýhod jednotlivých způsobů:
Systém

Výhoda

Nevýhoda

Poznámka

DVB-S

Jednorázový výdaj
Nejvyšší kvalita příjmu

Musí vidět na jih

Obtížnější instalace

Kvalitní obraz

Není ve všech TKR

internet

Všude, kde je
internetové připojení

Je třeba PC a připojení k internetu

IPTV

Vysoká kvalita

Nutná pevná telef. linka

kabel
(DVB-C)

Měsíční platby
Nižší kvalita
Měsíční platby

Pokrytí příjmu Tv Noe na území České republiky je uskutečnitelné na 99 % rozlohy. Případné
dotazy, budu-li vědět, ráda zodpovím. Děkuji všem přispěvatelům za jejich štědrost a modlitební
podporu.
Přeji vám požehnané dny.
Marie Rousová
Kontakt: Jablonné nad Orlicí, Nad Školou 444; mrousova@centrum.cz

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. února. 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
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