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Nebuďme mimo 

Žijeme v zemi, kde je už více jak čtvrt 

století mír a navíc máme možnost všechno 

konat ve svobodě. Občané Československa, 

kteří prošli utrpením poslední světové války, 

postupně vymírají. Současná generace si neumí 

představit, jak hrozná je válka. I když máme 

možnost sledovat nejrůznější zprávy,  

nic nemůže naplno přiblížit, co zakoušejí lidé  

ve válce. I oněch informací je mnoho, zavalují, 

už i obtěžují. Člověk pak snadno otupí. 

Do Evropy se derou lidé s vidinou 

možnosti zakusit ráj teď hned. My víme, že je to 

iluze. Oni ne. Ale kdo jsem já, abych mohl 

posuzovat, kdo je žádoucí a kdo není?!  

My z Jablonného nemůžeme přímo ovlivnit 

postoje a rozhodování mocných. Přesto ale 

můžeme hodně. Jak? Vzpomeňme na slova  

z pětadvacáté kapitoly Matoušova evangelia: 

„…měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl 

jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem na 

cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý,  

a oblékli jste mě; byl jsem nemocen,  

a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,  

a přišli jste ke mně.“ Ježíš se neptá, jak je 

možné, že ten, kdo má hlad a žízeň, potřebuje 

nabrat sil, nepřemýšlí, odkud přicházejí ti, kdo 

jsou nazí a potřebují obléknout, nepozastavuje 

se nad tím, že nemocní touží po účasti, 

nezjišťuje, kdo nebo proč uvěznil ty, kdo čekají 

na někoho, kdy by je navštívil. Ježíš oceňuje ty, 

kdo si všímají a konají.  

A to ať je pro nás vodítkem. Všímat si  

a konat. To je právě nyní tolik potřebná 

modlitba! A na zmírnění bídy, na přijímání těch, 

kdo jsou opravdu potřební, na spravedlivé  

a člověka důstojné řešení krajních situací 

obětovat svá vlastní trápení, sebezápory  

a modlitby.  

To všechno může každý z nás, a to 

neváhejme dělat kdykoli, kdy cítíme, že  

to udělat máme. Naslouchejme vanutí Ducha  

a nebuďme mimo, abychom díky naší vlažnosti 

a pohodlnosti jednou nebyli mimo …až přijde 

Syn člověka ve slávě a bude oddělovat zrno 

od plev.  

JF 
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Svatý rok Božího milosrdenství 

 František, římský biskup a služebník Božích služebníků, všem, kdo čtou slova z tohoto listu: 

milost, milosrdenství a pokoj! 

 

1. Ježíš Kristus je tváří Otcova 

milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je 

patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství 

ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého 

vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně 

milosrdný“ (Ef 2,4) Otec poté, co zjevil 

Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného  

a milostivého, shovívavého, velmi laskavého  

a věrného“ (Ex 34,6), dával nadále poznávat 

svoji božskou přirozenost různými způsoby  

a v mnoha dějinných momentech.  

V „plnosti času“ (Gal 4,4), když bylo 

podle Jeho plánu spásy všechno připraveno, 

poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, 

aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí 

Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš 

Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou 

svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.  

2. Potřebujeme neustále rozjímat  

o milosrdenství. Je zdrojem radosti, 

vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší 

spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje 

tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je 

poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh 

vychází vstříc. Milosrdenství je základním 

zákonem, který přebývá v srdci každého člověka 

hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého 

v životě potká. Milosrdenství je cesta, která 

sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá 

srdce naději, že jsme milováni navždy i přes 

omezení svého hříchu.  

3. Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji 

voláni upřít svůj zrak k milosrdenství, abychom 

se stali účinným znamením Otcova jednání. 

Proto jsem vyhlásil Mimořádné jubileum 

Milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, 

aby umožnila věřícím vydávat silnější a účinnější 

svědectví. 

Výňatek z buly vyhlašující mimořádný 

Svatý rok Milosrdenství - Misericordiae Vultus, 

Připravil JF 
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Homilie  

Boží objetí umlčí náš hřích 
 

Nikoli veškerá láska přichází od Boha, 

avšak Bůh je „pravou láskou“. Bůh miluje stále 

a miluje jako první, nehledě na to, jací jsme 

hříšníci, pronesl papež František při svém 

ranním kázání v kapli Domu sv. Marty. Láska  

a soucit. Jak odlišně je vnímají Bůh a člověk, 

zamýšlel se papež nad čtením z prvního listu 

svatého apoštola Jana (1 Jan 4,11-18). Jeho 

pisatel dlouze uvažuje nad dvojím základním 

přikázáním víry – lásce k Bohu a lásce  

k bližnímu. Láska sama o sobě je krásná, 

ujišťoval papež, je nádherné milovat. Upřímná 

láska ovšem sílí a roste v darování vlastního 

života. 

“Slovo »láska« se používá tak často,  

že ani nevíme, co přesně znamená. Co je to 

láska? Někdy míníme romantickou lásku 

televizních seriálů, ale ta jako láska nevypadá. 

Jindy se zase může láskou jevit vzplanutí pro 

nějakého člověka, které později vyhasne. Odkud 

tedy pochází pravá láska? »Každý, kdo miluje,  

je zrozen z Boha, protože Bůh je láska«. Apoštol 

neříká: »Každá láska je Bůh«, nýbrž »Bůh je 

láska«.“ 

Jan vyzdvihuje jeden z rysů Boží lásky: miluje 

jako první. Důkazem je evangelní výjev 

rozmnožení chlebů (Mk 6,34-44). „Ježíš uviděl 

velký zástup lidí a pojal ho s nimi soucit“, což 

není totéž jako 

projev lítosti, 

upřesnil papež. 

Ježíšova láska  

k lidem, kteří jej 

obklopují, ho 

totiž vede  

k útrpnosti  

a účasti na jejich 

životech. 

Můžeme vypočítat tisíce příkladů této Boží 

lásky, které nikdy nepředchází lidská láska. 

Zacheus, Natanael, ztracený syn, vyjmenoval 

papež František. 

“Když máme něco na srdci a chceme 

Pána požádat o odpuštění, On už nás očekává, 

aby nám je udělil. Nynější Rok milosrdenství je 

také časem tohoto vědomí – víme, že Pán  

na každého z nás čeká. Proč? Nechce nic víc,  

než nás obejmout a říci: Synu, dcero, miluji tě.  

Dopustil jsem, aby pro tebe ukřižovali 

mého Syna. To je cena mé lásky a to je dar  

z lásky.“ 

„Pán mne očekává, chce, abych mu 

otevřel bránu svého srdce“. Tím si stále máme 

být jistí, naléhal papež František. A pokud by 

nás zneklidňovalo, že nejsme hodni Boží lásky, 

tím lépe, zdůraznil. Pán nás totiž očekává 
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takové, jací jsme. Nikoli takové, jací bychom 

měli být podle toho, co se říká. 

“Jděme tedy za Pánem se slovy: Ty však, 

Pane, víš, že tě miluji. Nebo pokud se na to 

necítíme, řekněme: Ty, Pane, víš, že tě toužím 

milovat, ale jsem velký hříšník, velká hříšníce. 

On pak učiní totéž, co udělal s marnotratným 

synem, který prohýřil všechen majetek. Nestrpí, 

abys dokončil větu, a umlčí tě svým objetím. 

Objetím Boží lásky.“ Takto zakončil Svatý otec  

8. ledna 2016 svou ranní homilii v domě  

Sv. Marty ve Vatikánu.  

     

   

Zdroj: Radio Vaticana 
Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 Ze života svatých 

Svatý Jan Bosko (Don Bosco) je jeden z největších italských světců. V minulém století vystavěl  

v Turíně sirotčinec a učňovské dílny pro kluky z ulice. 

 

Zmeškaný vlak - zištná láska 

Jednou byl na návštěvě v okolí Alby. 

Večer se chtěl vrátit do Turína, ale zmeškal 

poslední vlak. Za prudkého lijáku zaklepal na 

dveře fary. Farář otevřel a ptal se, kdo je.  

„Jsem chudý kněz z Turína. Právě jsem zmeškal 

poslední vlak.“ 

„Jaký úřad v Turíně zastáváte?“ 

„Mám malý kostel na předměstí.“ 

„Ano, už jste aspoň večeřel?“ 

„Když budete tak dobrý a dáte mi něco k jídlu, 

rád přijmu.“  

„Bohužel, ale nemám nic nazbyt, mohu vám dát 

nanejvýš kus chleba a sýr.“ 

„Za to bych byl velmi vděčen.“ 

„Máte v úmyslu zůstat přes noc zde?“ 

 

 

 

 

„No, víte ... v tom dešti ... a vlak je přece pryč!“ 

„Ach tak, ale nemám žádnou volnou postel.“ 

„Ale to není problém, mně stačí dvě židle.“ 

„Když je to tak, pak pojďte dál. Lituji, že vás 

nemohu lépe pohostit.“ 

Zatímco hospodyně přináší chléb a sýr, vyptává 
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se kněz dál:  

„Jste tedy z Turína?“ „Ano.“ 

„Neznáte náhodou jakéhosi dona Boska?“ 

 

„Trochu.“ 

„Nikdy jsem se s ním nesetkal,“ řekl farář.  

„Ale chtěl bych vás o něco poprosit. Myslíte, že 

mi pomůže?“ 

„Když může, rád druhým pomáhá!“ 

„Myslel jsem, že mu napíši dopis, jestli by nevzal 

jedno dítě do svého sirotčince.“ 

„To vám mohu zaručit.“ 

„Opravdu? Jste snad s donem Boskem přáteli?“ 

„Ano, od dětství." 

„Mohl byste mi tu záležitost zprostředkovat?“ 

„Ano, ta věc už je vyřízena. Kvůli vašemu skutku 

milosrdenství.“ 

„Ale ... vy ... Kdopak jste?“ 

„Jsem don Bosco.“ 

„Don Bosco! Vy jste don Bosco! Že jste to neřekl 

hned! Promiňte, že jsem vás dobře neobsloužil... 

Kdo by si pomyslil! Nechte ten sýr. Teď mě 

napadá, že přece jen něco zbylo od oběda.“ 

 

 

Farář je úplně zmatený, pot mu rosí 

čelo. Volá hospodyni, ta prostře na stůl  

a přináší rybí polévku a šunkovou omeletu.  

Pak sám běží k polici a vyndá půlku pečeného 

kuřete a láhev dobrého červeného vína.  

Don Bosco se usmívá. 

Po večeři vede farář hosta do krásné 

ložnice. Příští ráno ho doprovodí na nádraží  

a nepřestává se omlouvat. 

Při loučení ho vzal don Bosco za ruku: 

„Podívejte se, pane faráři, z toho, co se stalo,  

se můžeme přece jen něco naučit.  

Když nic nemáme, nic nedáme. Máme-li málo, 

dáme málo. A když máme hodně, dáme to,  

co považujeme za správné. Nechávejme se však 

vést láskou k bližnímu, a ne vlastním zájmem.“  

 

 
Se svolením zpracováno podle knihy: 

Pierre Lefévre, Příběhy psané životem 
vydalo nakladatelství Portál 

Redakčně upraveno, připravila JN

▪ ▫ ▪ 

 

Svatý kněz a pravý otec potřebných 

Italský kněz, otec sirotků, neúnavný lovec duší pro Boží království - Jan Bosco -  slaví svátek 

poslední lednový den. 

Pročti si, promysli si a uplatňuj ve svém každodenním životě aspoň některou ze zásad, které 

tento následování hodný muž překládal těm, kdo mu byli svěřeni. 

http://www.portal.cz/
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Dvakráte sedm rad, jak udělat ze života něco pěkného: 

 

 „Jedná-li se o věci velmi důležité, nelze se do nich pustit bez přípravy.“ 

 „Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, konáme s radostí.“ 

 „Kéž by všechny naše schopnosti, celá naše genialita i veškerá naše práce, jakož i naše 

námahy a pokoření, měly za cíl jen slávu Boží.“ 

 „Kdo nechce trpět s Ježíšem na zemi, nebude se moci radovat s Ježíšem v nebi.“ 

 „Umějme snášet nedostatky druhých, poněvadž na světě není dokonalosti. To je jenom 

v ráji.“ 

 „Ne všichni se mohou postit, podnikat pro slávu Boží dlouhé cesty či dávat bohaté almužny. 

Ale všichni mohou milovat Boha: stačí jen chtít.“ 

 „Pečujte jenom o to, co o vás řekne Pán, ne o to, co o vás v dobrém nebo špatném 

řeknou lidé.“ 

 

 „Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes, 

protože snad zítra nebudete mít už čas.“ 

 „Udělej to, co můžeš, a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve 

zmatku, jestliže pracuješ pro Něho.“ 

 „Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše 

mít dobrou vůli je napravovat.“ 

 „Radím vám: konejte dobro kdykoliv můžete, a nečekejte 

odměnu od světa, ale jedině od Boha.“ 

 „Kdo není smířen s Bohem, není smířen ani sám se sebou, 

ani s druhými.“ 

 „Buď poslušný a staneš se svatým.“ 

 „Jestliže vám jde doopravdy o lásku, snažte se být vůči všem vlídní a umírnění.“ 

 

Připravil JF 

 

▪ ▫ ▪ 
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Výchova 

Přinášíme tipy z „dílny“ sv. Jana Boska:  

Každodenní výchova - Tři malé velké momenty 

Preventivní systém je hluboce lidský, založený na spolužití a obsahu, které toto splužití musí 

mít, aby bylo obohacující, přinášeho uspokojení, bylo přitažlivé a konstruktivní.  

V každém dni existují momenty, které nestojí příliš času ani námahy, ale z výchovného hlediska 

jsou velmi bohaté. Jsou to například tyto tři: 

 

Společné jídlo. Je dnes stále více rodin, 

které žijí v neustálém běhu. Obřad společného 

jídla v nich už dávno upadl. Především večeře 

byla kdysi momentem, který rodinné jádro 

udržoval pospolu. Byla jakýmsi předělem mezi 

denním zmatkem a nočním odpočinkem.  

 

Společná četba. Mnohým rodičům  

i učitelům působí starost malý zájem dětí  

o knihy a četbu. Psané slovo s sebou nese 

přemýšlení, uvažování, představivost a kulturu. 

Výchova ke čtení však zahrnuje nutné etapy  

– rodiče musí nejprve číst pro děti, pak s dětmi. 

Pouze rodiče mohou svým příkladem darovat 

dětem lásku ke knihám a četbě. 

 

 

 

 

 

 

 

Společná modlitba. Dokud jsou děti 

malé, je snadná a častá. Existuje však riziko, že 

modlitbu opustíme právě v okamžikku, kdy se 

může stát tou nejdůležitější věcí, která bude 

udržovat rodinu pohromadě a duchovně ji 

obohacovat. Rovněž společná účast na mši 

alespoň o nejdůležitějích svátcích dává rodině 

duši. A ta je opravdu veliká. 

 

 

Úryvek z knihy Šťastní rodiče: křesťanská 
výchova podle Dona Boska,  

Bruno Ferrero, vydavatelství Portál. 
Redakčně upraveno, připravila KŘ

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Poděkování 

Tříkrálová sbírka 2016 

Výsledná částka letošní Tříkrálové sbírky v Jablonném nad Orlicí činí 74.477,- Kč.  

▪ ▫ ▪  

Děkujeme Radce Faltusové za nachystání svačin, oblečení a dalších věcí pro koledníky. Díky 

Lence Drnovské za pomoc s organizací. Děkujeme také všem farníkům - dětem, mládeži a dospělým, 

kteří se do tříkrálové sbírky zapojili.  

Jako každý rok je zájem o koledování z řad 

dětí velký. Ale o vedoucí skupinek - starších 15 let, 

bývá trochu nouze. Jsme vždy vděčni za pomoc 

ochotných lidí z města. Kdyby se v příštím roce chtěl 

někdo další z naší farnosti přihlásit ke spolupráci 

jako vedoucí skupinky, budeme moc rádi.  

Kdo jiný by měl psát posvěcenou křídou 

K+M+B+ než ten, kdo těmto písmenům opravdu 

rozumí? Christus Mancionem Benedicat  

- Kristus ať požehná všem domovům v Jablonném! 

JN 

▪ ▫ ▪ 
 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové 

sbírce. Děkujeme Zdislavě Stehlíkové, Janě Najmanové a všem, kdo pomáhají v Jablonném a okolí, 

zástupcům obecního úřadu a farnosti. 

Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček. Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože 

díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.  Děkujeme ale i za to, co se 

nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. 

Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová 

sbírka se tak stala součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.  

Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní 

charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby. Výsledky Tříkrálové sbírky  

a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz  

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2016. 

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí 

Iva Marková 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

http://www.uo.charita.cz/
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Sbírka na opravu betléma 

Sbírka, která se konala na náměstí při vánočním setkání 26. 12. 2015, byla určena  

na restaurování betléma v kostele. Celkem se vybralo 16.105,- Kč.  

Všem dárcům děkujeme. 

P. P. P. 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Zásilka na Ukrajinu 

Ještě jednou díky všem, kteří jste přispěli do zásilky na Ukrajinu. 

Přehled vybraných potravin v Jablonném na faře jsme uvedli v minulém čísle 

Natanaela.  

Níže najdete poděkování ze spolupracující humanitární organizace 

Chuť pomáhat, humanitární, z. s. Z pořízených fotografií vznikla malá 

reportáž o přepravě zásob z ČR na místo určení.  

RR 

E-mailovou zprávu obdržel pan Štěpánek z firmy Isolit – Bravo, která sbírku organizovala.  
 

Přeji vám hezké sobotní dopoledne a rád bych vám, stejně jako  

p. Dolečkovi i všem řidičům poděkoval za veškerou společnou práci na konvoji  

do Slovjansku, který se nám podařilo uskutečnit. 

Posílám odkaz na fotogalerii, kde jsem i naši cestu popsal. A nejen tu. 

Také to co se následně děje s věcmi, které se nám již do Slovjansku podařilo 

přepravit. Oblečení už putuje na frontu, stejně jako mouka, která poslouží  

k pečení chleba. 

Z materiálních sbírek také z vašeho kraje už používáme hračky, hygienu a další abychom z nich 

připravili dárky pro děti na frontu. Budeme totiž od 23. 12. do 30. 12. jezdit po frontových městech  

a dělat pro děti svátečky při kterých jim rozdáme více jak 550 dárečků, které jsme pro ně díky věcem 

přepraveným z ČR  mohli připravit. 

Ještě jednou vám děkuju za veškerou dosavadní pomoc a vám i ostatním, kteří na tomto 

projektu spolupracovali, přeju krásné Vánoce. 

Odkaz na fotogalerii: http://knour-

kody.rajce.idnes.cz/Z_CR_az_na_frontu%2C_aneb_cesta_materialni_sbirky./ 

S pozdravem 

Michal Kody KislickiDobrovolník na Donbase 

" Pomáhejme =) Má to smysl!" 

Chuť pomáhat, humanitární, z.s. 

IČ: 04254066, www.chutpomahat.cz 

http://knour-kody.rajce.idnes.cz/Z_CR_az_na_frontu%2C_aneb_cesta_materialni_sbirky./
http://knour-kody.rajce.idnes.cz/Z_CR_az_na_frontu%2C_aneb_cesta_materialni_sbirky./
http://www.chutpomahat.cz/
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Reportáž 

Zásilka na Ukrajinu 

 

1. 12. 2015. Začíná cesta naší materiální sbírky směrem na Donbas. Ve třech kamionech firmy 

Isolit-Bravo, která nám zadarmo zajistila přepravu, je na 70 tun materiální pomoci pro postižené na 

frontě. Tato pomoc se nakládala předchozí týden po celé ČR - 40 tun střešní krytiny darované firmou 

Cembrit, 2 500 ks montážní pěny od Aerosol Service, bezmála 800 přikrývek od firmy AIDED a cca 25 

tun oblečení, dek, hygieny, svíček a dalších potřebných věcí od cca 1 000 dárců z více jak 10 měst České 

republiky. Obrovským úsilím bylo nashromáždit tento materiál a dostat ho do kamionů a to teprve 

"Cesta na východ" začala.  

 

 

Kamiony s nákladem na náměstí  

v Jablonném nad Orlicí. 

Proclíváme na celnici v Paskově (4 hodiny). 

 

Vykládka jednoho z kamionů. 

       Sobota dopoledne. Konečně  

Doněcká oblast. 
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Náklad složen v místní církvy, kam si ho lidé 
začali okamžitě rozebírat. 

Mapa zóny ATO (antiteroristická operace). Oblečení z 
materiální sbírky ihned začínáme vozit do města na frontě jako je 

Popasna a Krasnohorovka. 

 

 

 

 

Ukrajinské dobrovolnice balí vánoční balíčky: 
Nesmíme zapomenout ani na sladkosti, které 
přidáváme do dárečků. Můžeme si je dovolit 
nakoupit jen díky fin.  podpoře dárců z ČR. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotodokumentace organizace Chuť pomáhat, humanitární, z. s. 
Zpracovala KŘ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Zprávy z farnosti 

Katecheze Dobrého pastýře 

v Hnízdečku 

V tomto školním roce probíhá 

v Hnízdečku nový způsob katecheze, který bych 

vám chtěla přiblížit.  

Tento způsob práce s dětmi mne zaujal 

z více důvodů: je názorný a praktický, vychází 

z Písma sv. a na prvním místě seznamuje děti 

s liturgií. Zároveň vede děti k přemýšlení  

a hledání odpovědí na otázky víry. 

„Jednou z prvních náboženských 

zkušeností dítěte je účast na mši svaté. Dítě se 

zaujetím sleduje liturgii a dokáže se ptát na 

jednotlivá znamení. Avšak mše svatá není 

vhodnou dobou na uspokojení dětské 

zvědavosti. Pokud chceme v dítěti vzbudit nový 

zájem o slavení mše sv., potřebujeme mu 

některé věci vysvětlit. Tak je vybavíme vhodným 

liturgickým jazykem. 

Úvodní katecheze ke mši svaté se 

soustřeďují na prezentaci liturgických předmětů 

a míst. Vyplývá to z potřeby dítěte orientovat se 

v prostředí. To, co dítě umí pojmenovat, 

přitahuje jeho pozornost a zájem. Za tímto 

účelem jsou v učebně připravené materiály 

k probírané tématice.“ 

V Hnízdečku postupně přibývají 

pomůcky pro Katechezi dobrého pastýře. 

Všechny tyto materiály slouží k názornému 

přiblížení tématu či biblického příběhu. Vše si 

mohou děti nejenom prohlédnout,  

ale s pomůckami samostatně pracují. Máme 

zde malý oltář, ambon, miniaturní misál  

a lekcionář, model svatostánku, kalich, obětní 

misku a ciborium, nechybí ani malé ornáty  

ve čtyřech liturgických barvách.  Děti si zde také 

mohou prakticky vyzkoušet, jak se nalévá voda 

a víno do konviček. A to vše proto, aby si 

během těchto činností, zapamatovaly 

podstatné.  

V adventním čase jsme se zamýšleli nad 

texty proroka Izajáše o Světle a o Dítěti. 

Seznámili jsme se s příběhem o zvěstování  

a narození. Přemýšleli jsme, proč mudrci 

z Východu přinesli malému děťátku tak zvláštní 

dary. Čeká nás podobenství o Dobrém pastýři  

a o Božím království.  

Ke katechezi se schází malá skupinka 

dětí každé úterý od 15:30 hod. 

 

Chtěla bych poděkovat šikovným 

tatínkům těchto dětí – J. Kaplanovi,  

P. Macanovi, P. Najmanovi a V. Vackovi  

za ochotnou pomoc při výrobě dřevěného 

oltáře, ambonu, stojanů na ornáty a skříňky  

ke svatostánku. Díky mamince J. Kaplanové  

za veškeré práce švadlenky!  

Pokud by měl kdokoliv zájem přijít se 

podívat na katechezi, seznámit se tímto 

způsobem práce s dětmi nebo si jen 

prohlédnout pomůcky, ráda vám vyhovím.  

Jana Najmanová 
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Misijní klubko 

Misijní klubko v Jablonném n. Orlicí si pečlivě pročetlo zprávu "Jeden dárek navíc". Zaujala nás 

výstavba rybích sádek v Keni. Abychom podpořili toto dílo, dali jsme se i my do vyrábění nejrůznějších 

ryb, rybek a rybiček. Některé byly z pedigu, jiné z papíru, dřevěných špachtlí, některé byli i trochu zlaté 

a nechyběli ani perníkoví kapříci. Každou rybičku jsme schovali do vlastnoručně vyrobeného vánočního 

pytlíčku a vytvořili tak malá "štěstíčka".  

Při mši sv. na 4. neděli adventní se dvě misionářky nejprve vydaly k mikrofonu, odkud vše řádně 

vysvětlily a po mši sv., jsme se nestačili divit, jak naše štěstíčka rychle mizela! Kamarádům v Keni 

posíláme také trochu štěstí a 3.088,- Kč. 

 
Všem farníkům moc děkujeme za podporu a všechny dary! 

JN 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Příspěvky čtenářů 

Vánoční dárek 

Letos jsme s manželem měli pod 

vánočním stromečkem skutečné malé děťátko  

- na podzim se nám totiž narodil chlapeček. 

Nejen, že pro nás je náš syn darem, také mi sám 

jeden dárek nadělil. Ráda bych se o něj s vámi 

podělila: 

Jako každá máma chci pro své dítě to 

nejlepší. Jistě převážná většina maminek touží 

nabídnout svému děťátku mateřské mléko. 

Během vánočních svátků byl náš 

chlapeček při kojení nevrlý a tušila jsem úbytek 

mléka. Stěžovala jsem si a fňukala nad situací 

manželovi, že určitě přijdu o mlíčko a na řadě 

bude umělý příkrm. V tom jsem ucítila pohled 

našeho chlapečka, který ležel poblíž. Byl to 

klidný a vyrovnaný pohled bez zvuků a gest, ale 

přece tak vypovídající. Jako by chtěl říci 

„maminko, neboj se, není třeba se strachovat, 

všechno bude v pořádku“. Ten pohled mi dodal 

důvěru, že to zvládneme a začala jsem se 

zajímat, co pro to mohu udělat. Po několika 

dnech se skutečně vše napravilo. 

Uvažovala jsem poté: takto to vypadá, 

když na nás spočine laskavý Boží pohled?  

Jak snadné je tyto nenápadné momenty, které 

se nám nabízí v průběhu každého všedního  

i svátečního dne, přehlédnout. Jak snadné je 

zůstat v marnosti a naříkání. Nenecháme se 

raději zahřát uzdravujícím a milujícím pohledem 

Boha Otce? 

Kéž se nám daří v novém roce si více 

uvědomovat láskyplnou Boží přítomnost. 

 Je zdrojem světla a naděje, že u Něj není nic 

nemožné. 

KŘ
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Poezie 

Člověk není bůh 
 

Kde se bere odvaha 

v mysli plné viny, 

co bez okolků zaváhá, 

když mají mluvit činy? 

Kde se bvezme hrdost 

v srdci, co odmítá cítit, 

kde sídlí pouze zlost 

a cti nebrání se vzdálit? 

Kde sílu čerpá víra 

člověka v beznaději, 

 

 

 

co svět hříchem týrá 

a bezvěrci se mu smějí? 

Kde se rodí upřímnost 

v osobě, co s láskou pře se, 

lež ctí jako skvost 

a pravdě vysmívá se? 

Neřeknete mi kde, 

ale nejste lakomí. 

To duše život tne 

za hranicí vědomí. 

 

Vojtěch Kaplan, 29. 7. 2015 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Modlitba 

Pane, dej mi srdce bdělé, 

aby mě od tebe nevzdálila  

žádná ukvapená myšlenka,  

srdce ušlechtilé, které by neponížil  

žádný nedobrý cit,  

srdce přímé, které se nedá svést z pravé cesty 

dvojznačným úmyslem, 

srdce pevné, které nezlomí žádná nesnáz, 

srdce svobodné, které si nepodrobí  

žádná vášeň. 

 

Pane, dej mi rozum, který tě poznává, 

moudrost, která tě nalézá, 

život, který se ti líbí, 

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne 

a důvěru, která mě konečně učiní zcela tvým. 

Amen. 

Sv. Tomáš Akvinský 
Připravil JF 
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Média - představení 

Posloucháte někdy rozhlasové vysílání? Zajímají vás informace z křesťanského světa? Chtěli 

byste se více vzdělávat v oblasti víry? Chcete se připojit k modlitbám společně s dalšími lidmi? Zkuste 

se naladit na vlny Radia Proglas! 

 

Proglas je stanicí pro celou rodinu, stavící na křesťanských 

základech. Je médiem, které vzdělává, informuje, povzbuzuje, dává 

oddechnout, nabízí společenství lidí, kteří se modlí, lidí dobré vůle.  

Proglas můžete naladit několika způsoby:  FM přijímačem 

(pro východní Čechy 93,3), DAB přijímači, DVB-T přijímači, satelitními 

přijímači, přes Internet, včetně mobilních zařízení. 

 

Proglas si udržuje nezávislý postoj (vysílá bez reklam), a proto se snaží najít jiné cesty,  

jak provoz vysílání finančně pokrýt. Veškerá činnost související s vysíláním je proto finančně zcela 

závislá na darech posluchačů a příznivců – většinou pravidelných dárců.  

Patříte-li mezi ně, patří vám dík! 

Podpora nemusí mít pouze finanční charakter (např. věcný dar, služby, modlitba a další). 

Můžete se zaregistrovat do Klubu přátel Radia Proglas. Jako členové jste zváni k nahlížení  

do klubových stránek na internetu, kde najdete informace o novinkách, zajímavostech, výhodách pro 

členy Klubu, akcích a místech, kde je možné se osobně setkat s pracovníky rádia. Úkolem členů je také 

šířit povědomí o radiu Proglas a doporučovat stanici k poslechu. 

Službu KaPra – Kamaráda Proglasu pro Jablonné nad Orlicí a okolí zajišťuje paní Marie Rousová. 

Možnost přispět na provoz vysílání rozhlasové stanice neznamená, že je od vás vyžadován 

finanční příspěvek. Vysílání vám je volně k dispozici k naladění bez ohledu na to, zda si můžete dovolit 

přispět nějakou částkou. 

 

Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu, usilují 

napodobit Pavlovu apoštolskou horlivost. Řečeno slovy 

samotného Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ 

(Lk 19, 40) 

 

 

Podle informací na http://www.proglas.cz/ zpracoval J. Fišer 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

http://www.proglas.cz/dab.html
http://www.proglas.cz/dvb-t.html
http://www.proglas.cz/satelit.html
http://www.proglas.cz/satelit.html
http://www.proglas.cz/internet.html
http://www.proglas.cz/mobilni-zarizeni.html
http://www.proglas.cz/nepenezite-dary.html#vecnydar
http://www.proglas.cz/nepenezite-dary.html#sluzby
http://www.proglas.cz/nepenezite-dary.html#modlitba
http://www.proglas.cz/
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Zábava 

Křížovka 

„Na kapku medu se chytne více much, než na sud octa.“ je výrok světce, který v lednu slaví svůj 

svátek. Jedná se o významného francouzského biskupa, patrona tisku, novinářů a křesťanských 

spisovatelů a jednoho z učitelů církve. Je jím svatý… 
 

1. Liturgická barva užívaná v době adventní a postní 

2. Lidový název svátku Uvedení Páně od chrámu 

3. Jeden z darů, které přinesli tři králové Ježíškovi do Betléma 

4. Frňák 

5. Jméno jednoho z mudrců 

6. Jednoduchý grafický symbol zastupující program, funkci nebo soubor na monitoru počítače 

7. Jiné jméno apoštola Petra  

8. Smyčcový hudební nástroj 

9. Královéhradecký biskup 

10. Kniha, kterou používá kněz při sloužení mše svaté 
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11. Římský biskup 

12. Pomůcka k okuřování při slavné mši 

13. Kolik je knih v Novém zákoně (slovy) 

14. Když udělám něco špatného, trápí mne… 

15. Agnus Dei 

16. Opak velkého 

 

 Vylušťenou tajenku se svým celým jménem a tel. číslem vhoďte na listu papíru do krabičky 

v kostele, do které se vhazují peníze za odebrané výtisky Natanaela. Vylosován a odměněn bude jeden 

výherce. Uzávěrka je 31. 1. 2016. 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Humor 

Křesťana ve Starém Římě honí lev. 

Křesťan letí ulicemi, pak vyběhne ven bránou  

a vběhne do lesa. Tam kličkuje mezi stromy. 

Nakonec je mu jasné, že neunikne. Lev ho 

dohání. A tak v zoufalství padne na kolena. 

„Bože můj“ úpěnlivě se modlí, „učiň z tohoto lva 

křesťana“. V tu chvíli padne na kolena lev  

a modlí se: „Děkuji ti, Bože, za stravu, kterou 

teď budu z tvé milosti požívat“.  

 

▪ ▫ ▪  

 

Matka připravuje lívance pro své dva 

syny Tomáše a Matouše. Chlapci se začnou 

hádat, kdo dostane první lívanec, a matka 

využije příležitosti k morálnímu ponaučení. 

„Kluci, kdyby tady seděl Ježíš, jistě by řekl „ať si 

první lívanec vezme můj bratr, já mohu počkat.“ 

Tomáš se pohotově otočí na mladšího bratra  

a prohlásí: „Matouši, ty budeš Ježíš!“ 

 

 

Povzdechne si v nebi jeden světec: 

„Člověk se po celý život snaží, a nakonec z něho 

udělají jenom nezávaznou památku!“ 
 

 

„Mojžíši, přistaň si už hrát s tou vodou. 

Potřebuji tě umýt.“ 

 

Převzato z Nezbedův humor, 
Knihovnička  dětského časopisu Nezbeda  

Připravila KŘ

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Bohoslužby v našich farnostech v době dovolené P. P. Pokorného: 

 

Po dobu dovolené 1. – 19. 2. bude P. P. Pokorného zastupovat P. Ireneusz Szociński  

z farnosti Bystřec.  Telefon: 739 409 356, 465 642 647, e-mail: irk2@wp.pl 

 

Bohoslužby budou zajištěny následovně: 

 

 Po 1.2. Jablonné n. O. 18.30  

(P. Szociński) 

 St 3.2. Jablonné n. O. 18.30  

(P. Szociński) 

 Pá 5.2. Jablonné n. O. 19.00  

(P. Sandanus) 

 Ne 7.2. Jablonné n. O. 8.00 

(Miloš Pachr)  

 Ne 7.2. Jamné n. O. 9.30 (Miloš 

Pachr)  

 Ne 7.2. Orličky 11.00 (Miloš 

Pachr) 

 Po 8.2. Jablonné n. O. 18.30  

(P. Szociński) 

 St 10.2. Jablonné n. O. 18.30  

(P. Szociński) 

 Pá 12.2. Jablonné n. O. 19.00  

(P. Sandanus) 

 Ne 14.2. Jablonné n. O. 8.00 (Miloš 

Pachr)  

 Ne 14.2. Jamné n. O. 9.30 (Miloš 

Pachr)  

 Ne 14.2. Čenkovice 11.00 (Miloš 

Pachr)  

 Po 15.2. Jablonné n. O. 18.30  

(P. Szocińsk) 

 St 17.2. Jablonné n. O. 18.30  

(P. Szociński) 

 Pá 19.2. Jablonné n. O. 19.00  

(P. Sandanus)

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 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 je 6. února 2016. Vitány jsou také reakce, připomínky, náměty 

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