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Babička 

Přišla drobná shrbená babička. Usmívá se. Má droboučké ruce a jasný, jakoby dětský pohled. „To jsem 

ráda, že tě konečně vidím,“ spráskne ruce. „´Uvidíme Boha tváří v tvář´. To je v katechismu, chodila jsem na něj, 

když mi bylo sedm, a teď je mi devadesát, víš? Devadesát to je spousta let.“ 

Pánbůh se na ni něžně podívá: „Pro mne je to tak málo!“ zamumlá si.  

„Teď se už od sebe nikdy neodloučíme, že ne? Modlila jsem se za to každé ráno a každý večer. Došly ti moje 

modlitby?“ „Pokaždé,“ přitaká Pánbůh. 

„Slušelo by se před tebe předstoupit v něčem pěknějším, Pane,“ uhladí si stařenka zástěru. „Víš, chodím 

tak už několik let… Byla bych nerada, kdyby sis to vykládal jako nedostatek úcty, Pane. Viď, že jsem tě neurazila? 

Mrzelo by mě, kdybych od tebe musela zůstat daleko než si koupím nové šaty. Teď už nás nic nesmí rozdělit, 

Pane, už nic.“ „Už nic“, opakuje Pánbůh. 

„Podívej. Tady mám takovou maličkost pro Pannu Marii,“ 

vytáhne z kapsy malou krajkovou dečku. „Sama jsem ji háčkovala.  

Kdy jí to můžu dát? Ach, blahoslavená Panna Matka!  

Jak jsme si spolu rozuměly! Nad postelí mi visel krásný obraz  

Boží Matky Milostné a Panna Maria mě občas navštěvovala ve snu. 

Ale pro tebe, můj Bože… Taková ostuda! Tobě jsem nepřinesla nic!“  

Prohledává dál kapsy sukně a zástěry.  

„Pro tebe nemám nic. Co bych ti taky mohla přinést, Pane? Jsem tady.  

Ale měla jsem tě ráda, víš? A jak!“ prohlásí s nadšením.  

„Celým svým srdcem, celu svou duší, celou svou silou…  

A pokaždé jsem se řídila tvou svatou a božskou vůlí,“ říká tiše,  

trochu zastřeným hlasem, snad při vzpomínce na prožité bolesti. 

„A přece, podívej,“ a položí na stůl malou knížečku, celou ohmatanou,  

odřenou, s uvolněnými listy. „To je moje modlitební knížka.  

A tohle - to zbylo z mého růžence,“ řekne a položí na stůl  

několik opotřebovaných a zčernalých kousků.  

„To je ale krásný dárek!“ raduje se Pánbůh. „Ne, už se od sebe  

nikdy neodloučíme.“ Potom zavolá andělíčka tajemníka.  

„Ať babičku doprovodí k mým dětem,“ řekne a odvrátí se k oknu,  

protože se mu samým štěstím vehnaly slzy do očí. 

 

      Úryvek z knihy Z Boží kanceláře, Lia Cerrito 
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Téma měsíce 

Plnomocné a neplnomocné odpustky 

Snad každoročně v době před svátkem „dušiček“ běžný křesťan znejistí  - jak je to vlastně s těmi 

odpustky? Nabízíme tedy těm z nás, kdo mohou a chtějí pamatovat na pomoc lidským duším, které 

ještě nemohou naplno vstoupit do Věčného království, pokyny a vysvětlení.   

RR – redakční rada 

 

Odpustek je odpuštění časného trestu1 

od Boha za hříchy odpuštěné již co do viny (ve 

svátosti smíření). Odpuštění získává řádně 

disponovaný věřící po splnění stanovených 

podmínek skrze činnost církve, která jako 

služebnice vykoupení autoritativně rozděluje  

a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista  

a svatých2. Smyslem odpustků není pouze pomoci 

věřícím odčinit tresty za hřích, ale také povzbudit je 

ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky. 

 

Rozdělení odpustků  

Odpustek je částečný nebo plnomocný 

podle toho, zda osvobozuje z časného trestu 

z části nebo úplně3. Plnomocný odpustek 

odpouští celý časný trest za hříchy, které byly již 

vyznány ve svátosti smíření a odpuštěny co do 

věčného trestu. Částečný odpustek odpouští 

část časného trestu. Toto rozdělení 

plnomocný/částečný pochází z období 

středověké církve, kdy se při svátosti smíření 

udílelo tzv. tarifní pokání, jež trvalo delší dobu, 

                                                      
1 Hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s 

Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; být 

zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích. Na druhé 

straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které 

musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se 

nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ 

za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou 

Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé 

podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout 

naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. Viz 

Katechismus §1471. 

2 Kán. 992 CIC 

3 Kán. 993 CIC 

např. 50 dní postu o chlebu a vodě. Částečný 

odpustek, např. „odpustek 40 dní“, smazával  

40 dní tohoto pokání. Kajícník tedy mohl svůj 

časný trest za hřích, v našem příkladě 50 dní 

postu o chlebu a vodě, odčinit splněním 

podmínek pro odpustek, který sňal část jeho 

trestu (např. odpustkem skutku milosrdenství). 

Připomínám ovšem, že šlo o odpuštění časného 

trestu, nikoliv odpuštění hříchu jako takového 

(viny). 

V současné době se určování částečných 

odpustků časovým vyměření (čtyřicetidenní 

odpustek) nepoužívá. Pokud někdo se 

„zkroušeným srdcem“ plní podmínky pro 

získání částečných odpustků, pak kromě 

odpuštění části časného trestu získává  

na přímluvu církve i odpuštění viny (netýká se 

pochopitelně viny těžkých hříchů, u kterých 

musí předcházet svátost smíření).  
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Obecné podmínky pro získání odpustků  

 Křest v katolické církvi 

 Nebýt v kanonickém trestu 

 Být ve stavu milosti, a to alespoň na 
konci vykonání  

 Předepsaných skutků (např. odpustek 
vázaný na konání několikadenních 
duchovních cvičení získává i ten, kdo 
přijme svátost míření až na konci 
cvičení). 

 Mít úmysl odpustek získat 

 splnit skutky předepsané pro získání 
odpustků 

Každý věřící může získat plnomocné či 

částečné odpustky buď pro sebe, nebo za duše 

v očistci. Nelze je získávat pro jiné žijící osoby. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků  

 Svátost smíření 

 Svaté příjímání 

 Modlitba na úmysl papeže (Otčenáš  
a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba) 

 Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

 Vykonání skutku předepsaného pro 
získání odpustku. 

Pokud chybí plná dispozice (např. nejsou 

splněny všechny první čtyři podmínky), získává 

člověk pouze částečný odpustek, nikoliv 

plnomocný. První tři podmínky je třeba splnit 

zároveň, před nebo po vykonání předepsaného 

skutku pro získání, a to v rámci „několika dní“, 

přičemž je velmi vhodné, aby body Svaté 

přijímání a Modlitba na úmysl papeže byly 

splněny přímo v den konání skutku 

předepsaného pro získání odpustku.  

Svátost smíření tedy není nutná přímo  

v den získání odpustku, ale je třeba ji vykonat  

v rozmezí „několika dnů“, přičemž normy 

nestanovují, o kolik dnů se jedná. Rozhodně by 

tato doba neměla přesáhnout 1 měsíc. Normy 

také mluví pouze o sv. přijímání, to je  

v ideálním případě možné přijmout během mše 

svaté, pokud není možné se bohoslužby 

účastnit, tak i mimo mši sv. 

 

Získání odpustků během „dušičkového týdne“  

1. listopadu - Slavnost Všech svatých 

 Svátost smíření (v rozmezí „několika 
dnů“) 

 Svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

 Modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten 
den) 

 Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

 Vykonání skutku předepsaného pro 
získání odpustku: v kostele nebo na 
hřbitově se pomodlit modlitby Věřím  
v Boha, Otče náš a Sláva Otci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. listopadu - Památka všech věrných zemřelých 

Platí stejné podmínky jako 1. listopadu 

 

Od 3. do 8. listopadu - „dušičkový oktáv“ 

 Svátost smíření (v rozmezí „několika 
dnů“) 

 Svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

 Modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten 
den) 

 Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

 Vykonání skutku předepsaného pro 
získání odpustku: na hřbitově se 
pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče 
náš a Sláva Otci.  

Na rozdíl od předešlých dvou dní je 
získání odpustků vázáno pouze na návštěvu 
hřbitova. 
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Pokud chybí plná dispozice, tedy není 

některý z vypsaných bodů splněn, pak se 

získává pouze částečný odpustek. 

 

Další možnosti získání odpustků 

Příležitostí k získání odpustků je během 

roku mnohem více. Pro kompletní přehled je 

dobré nahlédnout do Enchidirionu odpustků z 

roku 1999, vydaného česky MCM 2000. 

Odpustky nemáme chápat jako 

"obchodování" s Bohem, kdy si za splnění 

určitých podmínek "kupuji" spásu. To trošku 

souvisí s povrchní a možná zploštěnou 

prezentací pojmu milosti a vykoupení 

v nominalistické teologii, která využila ne 

zrovna šťastný obraz směnného obchodu mezi 

člověkem a Bohem.  

 

Správně pochopený smysl odpustků je 

vést k prohloubení a opravdovosti života, 

realizaci vnitřního obrácení a aktualizaci 

přikázání lásky vůči Bohu a bližnímu. Někdo 

řekne, že to jsou všechno naprosto přirozené 

aktivity křesťana. Někdo má zase ráději, když 

je mu občas připomenuto, co udělat může. 

 

Zdroj: Petr Šikula; www.katolik.cz 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Ze života svatých 

V duchovním životě je třeba znovu  

a znovu začínat, to znamená navazovat znovu  

a znovu přímo na Boha podle toho stavu duše, 

v jakém právě je a který se 

neustále mění. Tajemství 

dokonalosti spočívá v tom, 

abychom milovali Boha 

z celého srdce. Tajemství 

lásky je ukryto v tom,  

že člověk miluje. Tak, jako se učíme řeči 

mluvením, běháním běhu, pracováním práci, 

tak se učíme milovat Boha a člověka tím,  

že je milujeme. Nejlepší prostředek jak milovat 

Boha je to, že Ho den ze dne více a více 

milujem. 

Z dopisu svatého Františka Saleského 

svaté Chantal 

▪ ▫ ▪ 

 

Jakými cestami šli další svatí k nebi? 

Nejrůznějšími. Ale jedno je všem společné  

- láska a oběť. Obojí nerozlučně spojené. 

Ukazuje na to už Písmo: „To jsou ti, kdo přišli 

z velkého soužení…“ 

Plakali, když se 

jiní radovali, bděli, když 

druzí spali, milovali, když 

druzí nenáviděli, hledali 

štěstí druhých za cenu 

chudoby a strádání. 

Svatost je něco, co nás v každém 

okamžiku života formuje. Je to trvalé spojení 

s Bohem, stálý život v Kristu plněním Jeho vůle. 

Vždy a jen Jeho vůle.  

Svatost tedy není genialita činů, 

apoštolské úspěchy, moc nad dušemi. Svatost 

je usměrnění celého člověka k Bohu, 

spolupůsobení s Boží vůlí, odevzdanost do té 

vůle. 

Biskup Josef Hlouch 

 

Připravil JF 



 Natanael            Říjen 2015 

5 

 

 

Eucharistie 

Papeži, spíš? 

Když se Pius X. vrátil do své pracovny, 

byla mu hlášena nějaká paní z Anglie; krátce po 

té vstoupila s malým čtyřletým hošíkem. 

Zatímco papež rozmlouval s matkou, přitočil se 

maličký zcela důvěrně a položil mu ruku  

na kolena. 

„Ale, Johny!“ zvolala paní polekaně. 

„Nechte ho,“ usmál se papež.“ Spasitel řekl 

přece také: Nechte maličkých přijít ke mně  

a nebraňte jim! Ty máš něco na srdci, Johny, 

vidím to na tobě!“ „kdy smím přistoupit 

k svatému přijímání?“ vyrazil ze sebe malý.  

Pius X. zavřel na okamžik oči. Jeho myšlenky 

zabloudily daleko, daleko nazpět do času 

vlastního dětství. Což nepoložil tenkrát stejnou 

otázku? Kaplanu Jacuzzimu, faráři, doma, 

konečně i biskupu Sartorimu v Asole. Slyšel 

ještě dnes odpověď, kterou mu vrchní pastýř 

tenkrát dal: „Snad budeš jednou papežem  

a budeš to moci změnit!“ 

Ano, ano, to bylo to znamení, kterého si 

tak vroucně žádal. Děti musí být vedeny  

ke Spasiteli ještě dříve, než stín hříchu jejich 

duše zatemní. Což neřekl on sám právě Ježíšova 

slova: „Nechte maličkých přijít ke mně  

a nebraňte jim?“ 

„Spíš, papeži?“ ptal se malý s podivem. 

„Šimone, spíš?“ tak nějak se zeptal Pán prvního 

papeže v oné noci, když ustanovil ono vznešené 

tajemství. „Pie, spíš? Nech maličkých přijít  

ke mně a nebraň jim!“ 

„Ne, Johny, už nespím! Už ne!“ pravil 

Pius a zadíval se na kloučka svýma očima, 

modrýma očima jako moře. 

„Ty máš krásné oči!“ řekl malý Angličan. 

„Ale tys neslyšel, co jsem se ptal“.  

Službu konající komoří, který byl 

audienci přítomen, chtěl hocha odtáhnout  

a přivést k mlčení. 

„Nebraňte jim!“ podíval se papež přísně 

na monsignora. Pak se obrátil veškerou láskou 

svého srdce k dítěti: 

„Koho přijímáš ve svatém přijímání?“ 

„Ježíše Krista.“ 

„A kdo je Ježíš Kristus?“ 

„Ježíš Kristus je Syn Boží.“ 

Papež vstal a řekl matce: 

„Přiveďte dítě zítra ráno o šesté hodině sem. 

Podám mu sám svaté přijímání. Ani jediný den 

déle nebudeš čekat, mé dítě!“ 

„Děkuji ti, papeži!“ zářil malý a plný 

štěstí odcházel. 

Brzy potom, 8. srpna 1910, vyšel 

papežský dekret „Quam singulari Christus 

amore“, který nařídil všem kněžím na celém 

světě, aby připouštěl děti ke stolu Páně, jakmile 

jsou schopny rozlišovat svaté přijímání od 

obyčejného pokrmu. 

 

Z knihy Wilhelma Hünermanna Hořící oheň 

Připravil JF
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Růženec 

Modlitba růžence v naší farnosti 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii  
a modlitbě růžence. V jablonském kostele  
se růženec modlíme před večerní mší sv.  
a po ranní mši sv.  

Chtěla bych vám připomenout, že v naší 
farnosti je také skupina lidí, která se po celý rok 
modlí živý růženec. Co je to živý růženec? Každý 
měsíc se modlíme jeden desátek a spolu 
s ostatními tvoříme růženec. Při růženci 
rozjímám a myslím na Pannu Marii a na Pána 
Ježíše a jeho život. Růženec mne duchovně 
posiluje a přitom zapomenu na všední starosti. 

Kdo by se chtěl zapojit do živého 
růžence, může se přihlásit u paní Venclové.  

RJ 

Co řekli o růženci? 

„Růženec je má nejmilejší modlitba, je to 
modlitba podivuhodná svojí prostotou  

a hloubkou. Na pozadí Zdrávasů před námi 
defilují hlavní události ze života Pána Ježíše 
Krista.“ 

Jan Pavel II. 
 
„Růženec nám zviditelňuje Ježíšovy stopy 

ve světě. Doprovázíme ho od dětství přes jeho 
utrpení a s Marií smíme jít až k jeho oslavení. 
Jeho cesty jsou i našimi cestami. Svět je plný 
bludných cest a zátarasů. Potřebujeme 
orientaci. Sáhneme-li po růženci, jsme na dobré 
stopě, na stopě Ježíšově.“ 

 
kardinál. J. Meissner 

 
„Růženec je rozjímavá modlitba. 

Evangelium v kostce. Říkám andělské 
pozdravení a srdcem jsem v Nazaretě, Betlémě, 
Jeruzalémě, v Getsemanech, na Kalvárii – tak, 
jak mne vedou jednotlivé desátky.“ 

 
P. Pavel Dokládal 

 
Připravila RJ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
 

Zamyšlení nad  
modlitbou růžence 

Radostný růženec „Radost Boží“ 

Zvěstování 

Modleme se za ženy, které počaly.  

A přimlouvejme se za to, aby ženy počínaly 

z pravé lásky. 

Za Alžbětou 

Vyprošujme těhotným, aby se nenechaly 

obskakovat, aby nezlenivěly, ale aby sloužily. 

 

 

 

 

 

 

V mrazivé noci 

Přinášejme oběti na 

podporu žen v době 

porodu. 

Prvorozený patří 

Bohu 

Prosme za matky křtící své dítě a Též za to, aby 

chtěly mít své dítě pokřtěné. 
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…s bolestí jsme tě hledali 

Ať matky mohou nacházet své děti v chrámu  

a ať si je od Boha mohou brát zpět. 

 

Růženec Světla „Světlo světa“ 

Voda Jordánu 

Jene, vodou smyj ze mne starého člověka  

a ukaž mi cestu k tomu, kdo mne Ohněm Ducha 

přetaví. 

Prázdné džbány 

Ženichu Církve, ať i já, pouhý host na Tvé 

svatbě, uchovám dobré víno Lásky po celý život. 

Svědectví o Království 

Proměň mé smysly tak, abych dokázal druhé 

opravdu milovat. 

Proměna 

Ty jsi jediný Bůh – kéž 

nikdy nepřestanu 

žasnout, kdo jsi a co 

tvoříš! 

Eucharistia 

Poklad Tvého Těla Krve 

ať neodmítám, posiluj mne, Pane! 

 

Bolestný růženec „Růženec utrpení“ 

Kapky krve smísené s potem 

Kristus stojí o to, abychom se společně s ním 

modlili i my.  Vybral si tři nejvěrnější, ale ani oni 

to nedokázali dlouho. Nemysleme si o sobě víc. 

Stále znovu je nutné, aby nás Kristus budil ze 

spánku, z ospalosti… 

Trhající rány 

Každá má vina, každý hřích, i ten všední „lehký“, 

je surový šlehanec bičem. Zraňuje mne hrozně 

a působí bolest i Kristu.  

A pod takovými ranami se umírá… 

 

 

Trýznivá koruna potupy 

Pane Ježíši, byl jsi právě takto korunován  

za Krále utrpení! 

Těžké břevno 

Zdá se ti, že máš těžký 

život? Ale vždyť Kristus 

už tvou tíhu nesl ve 

svém kříži! Od tebe už 

chce jen, abys mu 

s křížem pomohl… 

Na Kříži 

Ježíši, byl jsi povýšen na Krále ne svou mocí,  

ne svou svatostí, ale utrpením na kříži. 

 

Slavný růženec „Sláva Tobě, Pane!“ 

Kámen je odvalen 

Nezdráhej se čerpat radost a povzbuzení 

z Kristova Zmrtvýchvstání! 

Já jsem s vámi! 

Na Nebe vstoupil k Otci – tam je cíl tvé životní 

cesty. 

Duch Lásky 

Oheň jsem přišel 

svrhnout na zem. Ať hoří 

plamen Ducha Božího i 

nade mnou!  

Maria Matka 

Pannu Marii vzal na 

nebe. Naše Maminka je v nebi. Chce tam mít 

nás všechny – své děti. I pouhý člověk může být 

na nebe vzat, doufej tedy i ty v nanebevzetí. 

Korunovace 

Maria je Královnou všeho stvoření, neboj se 

dovolit jí, aby byla Královnou také tvého srdce. 

 

Připravil JF



 Natanael            Říjen 2015 

8 

 

Výzva k modlitbě 

 Nabídkou v modlitbě růžence je také Růženec za svět – každý den za jeden stát. Níže 
uvedený dopis vše potřebné vysvětluje. Pro zajímavost uvádíme, že na Českou republiku dojde řada  
7. 4. 2016, růženec za Slovensko vychází na 10. 5. 2016. 

 
Chvála Kristu! 

V pondělí 5. 10. 2015 začíná další ročník modliteb Růžence za svět skrze webové 

stránky www.ruzeneczasvet.cz. K modlitbě růžence jsme už několik století vybízeni skrze světce, kněze, 

biskupy, papeže nebo výzvami samotné Matky Boží při mnohých zjeveních  (Lurdy, Fatima a další...). 

Již od dnešního dne se můžete přidat ke skupině lidí, která se po dobu 197 dní bude modlit  

za každý stát zvlášť. Žádný stát světa není bez potíží. A žádná modlitba nezůstane nevyslyšena.  

V modlitbě Růžence za svět se utváří zvláštní společenství modlících se lidí, kteří se modlí den za dnem 

za celý svět a přitom modlitba proměňuje i je samotné. O tom svědčí nejedno vyznání na fóru stránek 

Růžence za svět. 

Jako v předchozích letech se lze spolehnout,  

že za všechny ty, kteří se zúčastní modlitby za svět,  

bude po dobu těchto modliteb, (tedy do 20. května 2016), 

sloužena každé úterý večer mše svatá v rámci Společenství 

sv. otce Pia z Pietrelciny, v kryptě kostela nebo přímo  

v kostele sv. Maří Magdalény v Brně. 

Pokud se sami nemůžete modliteb zúčastnit,  

ale máte ve svém okolí někoho, komu zaleží na zlepšení 

současného stavu světa, pozvěte ho. Stačí otevřít 

stránky www.ruzeneczasvet.cz a tam už se dozví vše 

potřebné. 

Pán Bůh zaplať za všechny tyto modlitby! Hodně 

Božích milostí a prohloubení života z víry skrze modlitbu 

růžence vám všem přeje a žehná + 

 

Jiří Janalík, jáhen, zástupce  
Společenství sv. otce Pia z Pietrelciny  
 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Nabídka tiskovin 

Nabídka křesťanských časopisů 

Chtěli bychom vám touto formou nabídnout některé křesťanské časopisy. Již několik let 

odebíráme v naší farnosti tyto časopisy hromadně, abychom vydavatelům ušetřili náklady spojené 

s distribucí.  

http://www.ruzeneczasvet.cz/
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Objednané časopisy jsou pak k vyzvednutí v jablonském kostele, nebo po domluvě jiným 

způsobem. Během měsíce října a listopadu se nahlašují nové objednávky a bude potřeba zaplatit 

předplatné na rok 2016. Jedná se o tyto časopisy: 

 Cvrček - křesťanský časopis pro předškolní děti 

 Nezbeda - zábavný křesťanský měsíčník pro děti; www.casopisnezbeda.cz  

 IN – dívčí svět - časopis pro dívky s vlastním názorem; www.in.cz  

 Adalbert - dříve IKD - informace královéhradecké diecéze; součástí je Bertík - čtení pro zábavu  

a poučení nejen pro ministranty 

 Immaculata - mariánský dvouměsíčník, vydává konvent minoritů v Brně;                            

www.immaculata.minorite.cz  

 Světlo - týdeník Matice cyrilometodějské; www.maticecm.cz  

Pokud budete mít zájem si některý časopis objednat, kontaktujte paní Vackovou,  

tel. 731 604 051. Také je možnost časopisy si po dohodě prohlédnout. 

Začátkem měsíce listopadu budou opět v kostele k nahlédnutí i stolní křesťanské kalendáře, 

které si budete moci objednat. 

 

Marie Vacková 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

Výzva - Adopce na dálku  

Milí farníci a především adoptivní rodiče, 

školní rok 2015/16 je v plném proudu v nejen 

v České republice, ale i v Indii, kde se naše farnost 

rozhodla finančně podpořit vzdělávání jednoho 

chlapce a jedné dívky.   

Do konce listopadu je třeba uhradit školené, 

které činí na rok 5.000,- na jednoho studenta. Školné 

zahrnuje úhradu studia a finanční náklady se 

vzděláním spojené. S příspěvky se obraťte na Radku 

Faltusovou, tel. č. 731 598 908. 

Výzva platí nejen pro ty, kteří se zavázali 

zapojit, ale pro všechny, kteří by rádi podpořili vzdělání těchto dětí a byla jim tak zvýšena šance  

na uplatnění v  budoucnosti. Všem přispěvatelům Pán Bůh zaplať. 

RR 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

http://www.casopisnezbeda.cz/
http://www.in.cz/
http://www.immaculata.minorite.cz/
http://www.maticecm.cz/
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Z farní knihovny 

„Fráze“ 

„Náboženská víra i víra v manželství má 

stejné nepřátele. Hlavní z nich je rutina. Rutina 

ve víře, v modlitbě, ve svátostech i rutina 

v manželském životě.“  

Luis Evely 

 

Mnohá vina by 

nám zůstala ne-

odpuštěna, kdyby 

Bůh bral skutečně 

vážně všechna 

slova Otčenáše, 

která k němu tak 

často a bez-

myšlenkovitě vysíláme. Třeba ta, jak 

odpouštíme našim viníkům. Stejně 

bezmyšlenkovitě hovoříme i s bližními. 

Ale tak už je to s námi s lidmi, Naučili 

jsme se s Bohem i mezi sebou hovořit v málo 

říkajících frázích, Někdy dokonce v nic 

neříkajících frázích. Používáme jednu frázi pro 

dojem, druhou pro účel, další pro vyplnění 

ticha. Možná si v budoucnosti očíslujeme 

všechny zavedené fráze, jejich cifry si 

v povinných kursech naučíme zpaměti a při 

setkáních si namísto samotných frází budeme 

říkat jen jejich čísla. 

Potkáme-li ráno na schodech sousedku, 

ke které máme jen povrchní vztah, řekneme jí: 

„Tři plus jedna.“ A sousedka, která také povinně 

absolvovala výcvik ve znalosti frází, v tu chvíli 

pochopí, že fráze číslo tři znamená „Přeji vám 

dobrý den, jasný?“ a fráze číslo jedna „Dnes 

vypadáte opravdu báječně.“ Čím více frází  

používáme, tím více se naše vzájemné vztahy 

odosobňují. 

Podobně je to i s naším duchovním 

životem, kde hrozí zlhostejnění a vyprázdnění 

slov. Snažme se proto co nejrychleji 

zapomenout na to nedobré, co jsme se 

v mezilidských vztazích naučili. Hlavně si takové 

zlozvyky nenosme do vztahů mezi námi  

a Bohem. Mohlo by se nám totiž stát,  

že si očíslujeme modlitby jako ony prázdné 

společenské fráze. Potom bychom jednou ráno 

vstali a řekli stejně bezmyšlenkovitě, jako dnes 

odříkáváme Otčenáš, i větu „Dvě plus patnáct.“ 

Pravda, ušetřili bychom tím spoustu času, 

ovšem v tu chvíli by se jednou ošklivou frází stal 

nejen celý zbývající den, ale vůbec celý náš 

lidský život. 

K radosti lidské duše totiž patří 

nepochybně živé a pravdivé slovo. Slovo, které 

vytváří živý a pravdivý vztah. Ať se na nás 

nevztahuje Ježíšova výtka: „Lid tento ctí mne 

rty, ale srdce jejich je daleko ode mne.“ 

 

Toto krátké pobídnutí pro duši pochází 

z útlé knížečky „O radostech lidské duše“  

od psychiatra a katolického jáhna  

Maxe Kašparů. Vydalo ji Karmelitánské 

nakladatelství v roce 2001 v edici „S“.  

 

V jablonské farní knihovně ji najdete 

v zelené řadě pod číslem 346. 

 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Modlitba  

Maria, Neposkvrněná Matko 

Ježíšova i Matko naše! 

 

Vrháme se do Tvého náručí, 

protože jsme uchváceni Tvou nebeskou krásou, 

ale i proto, že nás tam ženou úzkosti,  

kterými je zmítáno naše století.  

Jsme plni důvěry, že naše žhavé touhy dojdou 

uspokojení v Tvém srdci  

a ono že se nám stane bezpečným přístavem 

uprostřed bouří, které na nás doléhají  

ze všech stran.  

Tíží nás naše viny a jsme zavaleni útrapami  

bez počtu.  

Ale přesto obdivujeme a opěvujeme 

nesrovnatelné bohatství vynikajících darů,  

jimiž Tě Bůh zahrnul více než kteréhokoliv jiného 

tvora, a to už od onoho okamžiku,  

kdy jsi byla počata, až do toho dne, kdy Tě vzal 

na nebe a korunoval za Královnu všech. 

Ty, průzračný prameni víry, občerstvi naši mysl 

věčnými pravdami. 

Ty, vonící lilie veškeré svatosti, zaplav naše 

srdce svou nadzemskou vůni. 

Ty, která jsi zvítězila nad zlem a smrtí, vlož nám 

do srdce hlubokou hrůzu před hříchem,  

protože ten působí, že duše otročí peklu  

a svolává tak na sebe Boží tresty. 

Bůh si Tě vyvolil přede všemi.  

Slyš proto, když v tomto Tvém roce stoupá 

vroucí volání k Tobě z každého věřícího srdce, 

skloň se nad ranami, které nás bolí!  

Jen změn smýšlení špatných lidí,  

osuš slzy všem zarmouceným a utlačovaným, 

posilni chudé a ubohé,  

kdejakou nenávist uhas  

a zjemni drsné mravy.  

Bdi nad tím, aby si mládež uchovala květ 

čistoty.  

 

 

Ochraňuj svatou Církev  

a dej, ať všichni pocítí přitažlivou sílu  

křesťanské dobroty.  

Tvoje jméno zní v nebi jako líbezný akord.  

Dej proto, aby právě ono sbratřilo všechny lidi  

a národy, a ty aby uznaly,  

že tvoří jen jednu rodinu.  

A nad tou rodinou ať pak zazáří všeobecný  

a upřímný mír. 

Přijmi, nejsladší Matko, naše pokorné prosby,  

a vypros nám zvláště to, abychom jednou mohli 

dostat podíl na Tvé blaženosti a mohli před 

Tvým trůnem opakovat píseň,  

která se teď na zemi rozlévá kolem Tvých oltářů. 

Maria, jsi celá krásná!  

Ty jsi naše sláva, Tys naše radost,  

Tys čest našeho lidu! 

Amen. 

 

Modlitba mariánského roku 1954 (v době  

po skončení korejské války) 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Zprávy z farnosti 

Zásilka na Ukrajinu 

Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli 

potravinovými příspěvky do zásilky na Ukrajinu. 

Konvoj čeká na naplnění a tak vybrané zásoby 

budou ještě nějakou chvíli uskladněny na 

jablonské faře. 

Pro představu uvádíme přehled 

potravin, které se nashromáždily. 

RR 

Potravina ks Kg 

mouka - 203 

cukr - 66 

sůl - 5 

rýže - 68 

těstoviny  - 56 

špagety - 5 

ovesné vločky - 12,5 

hrách - 10 

fazole - 3,5 

čočka - 9,5 

konzerva maso 35 - 

konzerva zelenina 7 - 

konzerva rybí maso 9 - 

rajský protlak 8 - 

konzerva šunka 6 - 

konzerva guláš 10 - 

čaj porcovaný 21 - 

kafe 8 - 

kečup 1 - 

olej 1l 15 - 

kroupy   1 

pohanka 1 - 

polévka v sáčku 25 - 

sušené ovoce 1 - 

piškoty 21 - 

čokoláda 4 - 

bonbóny sáček 6 - 

bramborové těsto 1 - 

Tatranky 42 - 

Kakao 1 - 

Granko 1 - 

Sušenky 9 - 

cukr moučka - 1 

toaletní papír 16 - 

Mýdlo 10 - 

Sirky 10 - 

Rozinky 1 - 

kukuřičné lupínky 2 - 

celozrnné oplatky 1 - 

ovesná kaše - 4g 65 - 

Croissant 2 - 

papírové kapesníky 20 - 

Jar 1 - 

Kokos 1 - 

Paštika 2 - 

 

 

▪ ▫ ▪ 

Diecézní setkání ministrantů 

v Hradci Králové 

Z naší jablonské farnosti se diecézního 

setkání zúčastnili tři ministranti. Chtěla bych jim 

poděkovat za to, že si udělali čas a naši farnost 

hrdě zastupovali a skvěle reprezentovali. 

Nabízíme vám pár myšlenek z promluvy otce 

biskupa Jana Vokála při mši svaté. 

Pan biskup se s dětmi podělil o své 

zkušenosti z ministrování v rodném Hlinsku. 

Místní kněz se klukům velmi věnoval a z těchto 

ministrantů pak vyšlo celkem 10 kněží. Také 

ministranty povzbudil ve službě u oltáře,  

i když na ně nevyjde zrovna žádný úkol, jejich 

velkým úkolem je být nablízku samotnému 

Ježíši na oltáři. Ministranty také poprosil,  

aby zachovávali v kostele posvátný prostor 

ticha a byli tak dobrým příkladem pro druhé.  

JN 

Další dojmy ze setkání vám napsala 

Majda Hejná: 
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Bylo to nádherné. Přijeli jsme s Janou 

Najmanovou, Bětkou Hejnou a Dominikem 

Filipem dne 19. 9. 2015 do Hradce Králové.  

Na začátku jsme byli rozděleni do skupinek 

farností z Královéhradecké diecéze. Byli jsme ve 

skupince č. 9. Byli tam různé soutěže.  

Poté následovalo uvítání (i biskupem). 

Na to byl hlavní bod dne. OBĚD. Měli jsme řízek 

s chlebem. Po obědě jsme šli do kostela,  

kde jsme se dozvěděli hru. Šli jsme až na hlavní 

náměstí. Tam jsme došli jako první. První jsme 

se občerstvili.  Na to byla mše svatá. Byla to 

zatím asi nejkrásnější mše mého života. Sloužil 

ji biskup. Potom párek a na vlak. Byl to 

nádherný zážitek. 

Nakonec přidáváme modlitbu, kterou 

ministranti v Hradci dostali a se kterou můžeme 

naše ministranty provázet v jejich službě. 

 

Modlitba za ministranty 

 

Všemohoucí Bože, 

staráš se o nás jako Otec. 

Chválíme Tě za Tvou dobrotu  

a moudrost. 

Prosíme Tě, za naše ministranty, 

naplň je Duchem pravdy, věrnosti  

a lásky. 

Daruj jim radost ze služby u Kristova oltáře 

a vytrvalost v jeho následování. 

Učiň jejich srdce vnímavým  

pro Tvé slovo, 

a uctivým eucharistickému Kristu, 

aby o Tobě dokázali věrohodně svědčit druhým. 

Panno Maria, přimlouvej se za ně, 

aby objevili své osobní povolání, 

ke kterému je Pán ve své lásce zve. 

Amen. 

 

Na návštěvě u vikariátních 

sousedů 
 

Abychom si užili a prožili společný čas  

i s vikariátníky z ústeckoorlického rajónu, vydali 

jsme se v pátek 2. října za hranice našeho 

žamberského vikariátu, na Večer mladých do 

Dolní Dobrouče.  

Program jsme zahájili společnou mší 

svatou, kolem oltáře se nás shromáždilo několik 

desítek. V D-centru jsme si u večeře fotkami 

připomněli výročí deseti let od prvního 

vikariátního setkání tehdy ještě jednoho 

velkého, společného vikariátu Ústí nad Orlicí. 

Povídali jsme si a radovali se ze setkání 

se starými kamarády a ze seznamování 

s novými. Posilněni večeří jsme si vyslechli 

příběh o tom, jak se z rebela stal kněz. 

Novokněz Filip s námi sdílel svoji zkušenost 

s Boží režií a vyprávěl nám o své dobrodružné 

cestě ke kněžství a ke křesťanství vůbec. Večer 

mladých pokračoval v setmělém kostele,  

který rozezněly písně, chvály a prosby 

předkládané Bohu při adoraci. Závěr setkání 

jsme si užili u výborného čaje, fotbálku nebo 

kulečníku.  

Domů jsme se rozjížděli s pozvánkami  

na další akce pro mládež.  Na Vesmíru 

v Deštném v Orlických horách se v blízké době 

chystají hned dvě, a to Podzimní prázdniny 

 a Teenagers víkend. Více na webových 

stránkách www.vesmir.signaly.cz/akce.php. 

Už se také můžeme těšit na čtvrtý ročník 

FPlesu, díky kterému ožije v sobotu  

14. listopadu od 19:30 hodin sál v Nekoři. 

Hanka Strnadová 

 

▪ ▫ ▪ 

 

 

http://www.vesmir.signaly.cz/akce.php
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Jak se u nás „vyklubalo“ misijní 

klubko 

V pátek 25. 9. k nám přijela paní 

Halbrštátová a řekla nám, co se v Misijním 

klubku dělá a jak se můžeme zapojit. Skládali 

jsme puzzle a na konci nám dala dárečky  

(za ty ještě jednou děkujeme) a pozvala nás  

do Chocně.  

1. října ve čtvrtek bylo na faře 

promítáníčko s názvem „Děti pomáhají dětem.“ 

3. října v sobotu jsme se vypravili 

vlakem do Chocně na Misijní den. Jelo nás tam 

sedm a ve vlaku byla sranda. Nejprve jsme šli 

do kostela. Tam nám dali trička a poslouchali 

jsme, jak byli na Filipínách. Poté byl na faře 

oběd. Mohli jsme si vybrat čínu nebo čočkovou 

polévku. Byli tam různé soutěže a hrála tam 

kapela Smile Back z Letohradu. V 15:00 hod 

byla v kostele mše svatá. Přijali nás do Misijního 

díla dětí – tím jsme vytvořili nové Misijní 

klubko, ale nejprve jsme museli složit slib.  

Šli jsme na vlak, ten nám o dvě minuty 

ujel, tak jsme čekali hodinu na další. 

Kačka Drnovská 

 

 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Máme radost, že se do Misijního klubka 

přihlásilo celkem 13 dětí. Při mši svaté 

v Jablonném v neděli 25. 10. je poznáte 

v obětním průvodu podle barevných triček.  

Naše setkávání by mělo být v duchu 

hesla Misijního díla dětí – Modlitbou, Obětí, 

Službou a Tvořivostí chceme stavět tam, kde to 

bude potřeba MOST. Budeme se scházet 

jednou za měsíc. Zveme mezi nás i všechny 

ostatní děti, které by se chtěli přijít podívat,  

co a jak děláme.  

V Chocni jsme si mohli nakoupit  

za dobrovolný příspěvek na misie pěkné 

výrobky, a tak nás napadlo, že budeme po celý 

rok také něco tvořit a ke konci školního roku 

uspořádáme, dá-li Pán, misijní jarmark i u nás.  

JN 

  

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Pozvánky 

 

Přijďte upéct chléb pro misie! 

V sobotu 24. 10.  na jablonské faře začne  

od 9:30 hod tvoření z těsta. 
 

Rozdělit se o svůj chléb s chudými budete moci 

v neděli 25. 10. tím, že si jej po mši sv.  

 za dobrovolný příspěvek koupíte. 
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▪ ▫ ▪ 

Bohoslužby v našich farnostech 1. 11. a 2. 11.: 

 

Jablonné nad Orlicí 

 11. v 8.00 - mše svatá 

 2. 11. v 18.30 - mše svatá a 

bohoslužba slova na hřbitově 

 

Jamné nad Orlicí  

 11. v 9.30 - mše svatá 

 2. 11. v 16.00 - bohoslužba slova 

na hřbitově  

 

Orličky  

 2. 11. v 17.00 - bohoslužba slova  

na hřbitově 

 

Čenkovice  

 11. v 11.00 - mše svatá 

 1. 11. v 17.00 - bohoslužba slova  

na hřbitově

▪ ▫ ▪ 

 

Kdo by chtěl pomoci s organizací akce, ať se hlásí u P. P. Pokorného. 
 

Dobrodinci mohou přinést dary do toboly do 20. 11. na faru  

(pouze nové, nepoužité věci a neprošlé, nenačaté potraviny). 

 

 



 Natanael            Říjen 2015 

16 

 

 

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 6. listopadu. Vitány jsou také reakce, připomínky, náměty 

či dotazy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text 

zkrátit.                     

 

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad 

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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