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Aby všichni jedno byli 

 Ne vždycky a snadno se člověk shodne s druhými lidmi - s kolegou z práce, se 

sousedem od vedle, s tchýní či s manželem. „Když ona tomu nerozumí!“, „No, je to 

primitiv! To se od něho dalo čekat!“ „Pořád do mě šije, nic podle ní nedělám správně!“, 

„Vždycky musí být po jejím!“ Dalo by se říct, že se kolo světa točí právě podle toho, kdo 

nejvíce prosazuje svou vůli a ani nezáleží na tom, jak veliký svět to je.  

Podobně se tak děje i v naší zemi, ve firmě nebo v rodině – kdo umí nejdůrazněji 

prosazovat svou vůli, ten vládne. A často je to boj. Kristus ale ve své velekněžské 

modlitbě prosí svého Otce o něco jiného –„… ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně 

a já v tobě,…“ To je ta jednota, která dokáže ctít výjimečnost a jedinečnost každého 

člověka. Jednota v lásce Boha Otce k Bohu Synu, jednota lásky, kterou je Duch Boží.  

A právě v jednotě lásky Ducha svatého mohu a mám každého člověka kolem sebe 

vnímat i v jeho rozdílnostech.  

Každý se může modlit a chovat se při liturgii svým způsobem, také vztahy mezi 

manžely a dětmi jsou jistě jiné u nás a v sousedství. Máme různé záliby, všelijaké názory 

na umění, oblékání, politické směřování. Ale jednotný v lásce má být každý křesťan 

s každým člověkem. Sám Ježíš o to pro nás prosil svého Otce. Není to dobrý námět pro 

náš duchovní život pro letošní postní dobu? 

JF 
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Svatý rok Božího milosrdenství 

Pokračování buly Misericordiae Vultus z minulého čísla: 
  

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

milost, milosrdenství a pokoj! 
 

6. „Je vlastní Bohu, že prokazuje 

milosrdenství, ve kterém se obzvláště projevuje 

Jeho všemohoucnost.“ Slova svatého Tomáše 

Akvinského ukazují, že božské milosrdenství 

není vůbec znamením slabosti, nýbrž spíše 

kvality Boží všemohoucnosti. A proto liturgie  

v jedné z nejstarších vstupních mešních 

modliteb praví: „Bože, který zjevuješ svoji 

všemohoucnost především v milosrdenství  

a odpuštění.“ Bůh bude navždy v dějinách 

lidstva Tím, který je přítomný, blízký, prozíravý, 

svatý a milosrdný. 

„Trpělivý a milosrdný“ je dvojí přívlastek, 

který se často ve Starém zákoně objevuje  

v popisech přirozenosti Boha. Jeho milosrdná 

existence se odráží v mnoha událostech dějin 

spásy, kde Jeho dobrota převažuje nad trestem 

a záhubou. Žalmy obzvláště vyjevují tuto 

velkolepost božského jednání: „On odpouští 

všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy.  

On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí 

láskou a slitováním“ (Žl 103,3-4).  

Ještě výslovněji potvrzuje konkrétní 

znaky milosrdenství další Žalm: „Zjednává právo 

utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin 

vysvobozuje vězně, otvírá oči slepým, napřimuje 

sklíčené, miluje spravedlivé, chrání 

přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu,  

ale mate cestu bezbožníků“ (Žl 146, 7-9). 

A naposled další slova Žalmisty: 

„Uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány 

uzdravuje... Pokorné Hospodin pozvedá, 

bezbožné však ponižuje k zemi“ (Žl 147,3.6). 

Boží milosrdenství zkrátka není 

abstraktní idea, nýbrž konkrétní skutečnost, 

která zjevuje Jeho lásku, podobně jako otce  

a matku hluboce dojímá jejich dítě. Opravdu  

je na místě říci, že jde o „niternou“ lásku.  

Pramení v nitru jako hluboké, přirozené cítění 

tvořené něhou, soucitem, shovívavostí  

a odpuštěním.  

 

7. „Jeho milosrdenství trvá na věky“ – 

tento refrén se vrací po každém verši 136. 

Žalmu, který líčí dějiny Božího zjevení. Moc 

milosrdenství dává veškerému starozákonnímu 

dění hluboce spásonosnou hodnotu. 

Milosrdenstvím se dějiny Boha s Izraelem 

stávají dějinami spásy. Neustálé opakování 

„Jeho milosrdenství trvá na věky“, jako v tomto 

Žalmu, jako by chtělo prolomit kruh prostoru  

a času a všechno zasadit do věčného tajemství 



 Natanael                   Únor 2016 

3 

 

lásky. Jako by se chtělo říci, že nejenom  

v dějinách, ale navěky bude člověk  

pod ustavičně milosrdným pohledem Otce.  

Ne náhodou zařadil izraelský lid tento Žalm  

do Velkého hallelu, jak je nazýván  

v nejvýznamnějších liturgických svátcích. 

Ježíš se tento Žalm o milosrdenství 

modlil před Umučením. Dosvědčuje to 

evangelista Matouš, když říká, že „potom, 

co zazpívali chvalozpěv“ (26,30), vyšel Ježíš  

se svými učedníky na Olivovou horu.  

Když ustanovil eucharistii jako trvalou památku 

na Sebe a Svoji Paschu, položil symbolicky toto 

svrchované gesto Zjevení do světla 

milosrdenství. V témže horizontu milosrdenství 

prožíval Ježíš svoje umučení a svoji smrt, vědom 

si obrovského tajemství lásky, které se naplnilo 

na kříži.  

 

 

 

Vědomí, že sám Ježíš se tento Žalm 

modlil, jej pro nás křesťany činí ještě 

důležitějším, a zavazuje nás k přijetí tohoto 

refrénu do naší každodenní modlitby chval: 

„Jeho milosrdenství trvá na věky“.  

 

 
Výňatek z buly vyhlašující mimořádný Svatý 

rok Milosrdenství - Misericordiae Vultus  
Připravil JF 

 

 

▪ ▫ ▪ 

 

 

 

„Vždycky mi byla vzdálena myšlenka, že Boží milosrdenství je vázáno na 

hranice církve. Bůh je pravda. Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať si to 

uvědomuje, či nikoliv.“ 

 

Sestra Terezie Benedikta od Kříže – Edit Stein 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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 Postní zamyšlení 

Půst a jak na něj 

Za starých časů patřil půst jako sebeumrtvovací 

praxe k životu mnichů. I dnes mnozí považují půst za 

prospěšnou věc. 

Vždycky mě potěší, když svět pro sebe znovu objeví 

něco, co bylo po dlouhou dobu považováno za křesťanský 

„vynález“. Je jistě správné a moudré získávat si pravidelně 

odstup od svých zvyklostí a pořádně se podívat na to, co se 

jindy přehání. 

 

Půst nebo dieta? 

Pro mnoho mladých žen se půst 

převlečený za dietu stal jedním z největších 

pokušení. U mnichů to ale v postní době 

vypadalo a vypadá vždycky nesmírně mile a 

lidsky. Víte, co na toto téma řekl náš řádový 

zakladatel svatý Benedikt už před 1500 lety? Že 

v postní době se máme věnovat všemu o 

trošku méně. Tedy o trošku méně jíst, o trošku 

méně pít, o trošku méně spát. A to je celé. 

Všechno si musí uchovat zdravou míru. Včetně 

postu. 

 

Ježíš nebyl vychrtlý asketa 

My křesťané vlastně ani nemáme nějaký 

vzor velkého postu. Ježíš nebyl vychrtlý asketa. 

Neodmítl žádné pozvání k jídlu, neodolal dobře 

propečené rybě na břehu Genezaretského 

jezera, dokonce ho obviňovali z toho, že je 

žrout a pijan vína. Jen jedinkrát se postil, hned 

na počátku své veřejné činnosti, když si chtěl 

udělat jasno ve svém poslání. 

 

Návod hledejme u proroka 

Ale jinak? Jinak Ježíš smýšlel v duchu 

proroka Izaiáše. Ten vkládá Bohu do úst slova: 

„Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete 

zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš 

hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký 

se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje?  

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat 

nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, 

utiskované propustit na svobodu, zlomit každé 

jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát 

pohostinství bloudícím ubožákům… neodmítat 

pomoc svému bližnímu?“ (Iz 58,4–7). Ano, to 

všechno je skutečně důležitější než půst. A než 

snaha zhubnout. 

 

Z knihy Andělé v kurzu - Notker Wolf, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 
Benediktin otec Notker je německý vysokoškolský pedagog, rockový hudebník a spisovatel.  

Od roku 2000 je nejvyšším představitelem – Opat primas – všech benediktinů na světě.  
Připravil JF 

 

▪ ▫ ▪  
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Kříž aneb  Dáváte si předsevzetí na postní dobu? 
 

Při jedné mši můj pohled zalétl přes lavice ke vchodu do kostela na pozdní příchozí. Podíval 

jsem se a ten pohled mi stačil k tomu, aby se v mém srdci zrodilo hned několik předsevzetí. 

Patřím také k těm, kteří si předsevzetí raději neukládají, ale tentokrát jsem vše přehodnotil. 

Když předsevzetí, tak taková (snadná), jaká jsem schopen splnit. Týkají se způsobu slavení, způsobu 

modlitby. 

Vše začíná znamením kříže. Uvědomil jsem si to, když jsem před nedávnem přijímal do našeho 

farního společenství dva katechumeny. Ti jsou totiž označováni znamením kříže. Kříž se tak stává 

pomyslným klíčem do prostoru chrámu, modlitby jako i společenství církve. 

I my se při vstupu označujeme znamením kříže a svěcenou vodou. Ale podívejme se do zrcadla: 

Je to ještě vůbec znamení kříže? Nezbyly nám z tohoto znamení jen tři „ďubky“ na čele, kdesi na bradě 

a hrudníku? Nebo nevytřepáváme si drobečky od snídaně? 

Pravou rukou se dotýkáme čela jako sídla rozumu, srdce jako sídla lásky a ramen symbolu 

práce. „Bože, o tobě chci přemýšlet, tebe chci milovat a pro tebe chci být připraven něco udělat.“  

Jak prosté. 

K tomu se přidává nejkratší vyznání víry, jaké my křesťané známe: „Ve jménu Otce i Syna  

i Ducha svatého. Amen.“ Osm slov, která vyjadřují víru v Boha Tvůrce, v Boha, který je nám blízko,  

a v Boha, který je naší silou. Hlásíme se k Bohu, který je společenství, nikoli sólista. O tom lze 

přemýšlet. Dojdeme k podivuhodným objevům, jak vlastně žít 

uprostřed společenství církve. 

Někde jsem slyšel, že předložku „Ve jménu …“  

lze překládat z řeckého jazyka také jako „Do jména …“ to by 

však znamenalo, že tímto gestem doprovázeným slovem  

se svěřuji do Boží ochrany, Boží náruče. Vždyť ten, kdo dělá 

znamení kříže poctivě, je jakoby objímán Bohem a spolu s ním 

vše, co se chystá dělat. 

Nakonec je znamení kříže již od nepaměti považováno  

za veřejné vyznání víry. S tím souvisí, že každé naše gesto, nejen 

znamení kříže, má být pro druhé čitelné. Kéž by druzí poznali,  

že děláme znamení kříže, nikoli podivný klikyhák.  

Dobré předsevzetí, nemyslíte? 

 
kpt. Petr Šabaka S.T.B.  

vojenský kaplan 31. Pluku radiační, chemické  
a biologické ochrany Liberec 
publikováno na pastorace.cz 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Téma měsíce - Svátost smíření  

Ježíš promlouvá o svém milosrdenství 

Z deníčku sestry Faustýny 

 

Dn. 1602: „…Vždy, když přicházíš ke 

svaté zpovědi, celá se ponoř do mého 

milosrdenství s velkou důvěrou, abych na tvou 

duši mohl vylít hojnost své milosti. Když se 

přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že to já 

sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji svou 

přítomnost osobou kněze, ale sám působím v 

duši. Zde se setkává ubohost duše s Bohem 

milosrdenství. Řekni duším, že z tohoto zdroje 

milosrdenství duše čerpají milost pouze 

nádobou důvěry. Bude-li jejich důvěra veliká, 

má štědrost je bez hranic. Prameny mé milosti 

zaplavují pokorné duše. Pyšné jsou stále  

v chudobě a bídě, neboť moje milost se od nich 

odklání k duším pokorným.“ 

Z Deníčku sestry Faustýny  
Připravila JN 

 ▪ ▫ ▪  

 Pečuj o své srdce! 

 

 „Je třeba pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím,  

na němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“ 

Papež František 

 

▪ ▫ ▪ 

Modlitba za dobré zpytování svědomí 

 

Potřebuji Tě, Pane, dennodenně jako svého učitele. 

Dej mému svědomí jasnost, která jediná dokáže vytušit Tvého Ducha. 

Mé uši jsou hluché, nemohu slyšet Tvůj hlas. 

Můj pohled je zakalený, nemohu vidět Tvá znamení. 

Jedině Ty mi můžeš zbystřit sluch, projasnit zrak a očistit srdce. 

Nauč mě sedět u Tvých nohou a naslouchat Tvému slovu. 

Amen. 

John Henry Newman 
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Zpovědní zrcadlo papeže Františka: 

 

Ve vztahu k bližnímu 

 Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do 

jejich těžkostí a pomáhat jim? 

 Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? 

Nezneužíval jsem ty, kteří jsou slabí  

a bezbranní? 

 Nejsem plný nenávisti, hněvu  

a nespravedlnosti? 

 Starám se o chudé a nemocné? 

 Nestydím se za vzhled nebo chování svých 

bratří a sester? 

 Jsem čestný vůči každému člověku,  

nebo podporuji „kulturu vyčleňování“? 

 Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému 

jednání? 

 Držím se manželské a rodinné morálky 

tak, jak nás tomu učí evangelium? 

 Jak naplňuji svou zodpovědnost  

za výchovu vlastních dětí? 

 Ctím a respektuji své rodiče? 

 Odmítl jsem přijmout nově počatý 

život? 

 Dopustil jsem se zničení daru života  

(i nenarozeného)? Nenapomáhal jsem 

k tomu? 

 Chráním přírodní prostředí? 

 

 

Ve vztahu k Bohu 

 Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco 

potřebuji? 

 Účastním se mše svaté o nedělích  

a zasvěcených svátcích? 

 Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou? 

 Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno 

Boží ani jméno Panny Marie a svatých? 

 Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan? 

 Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to 

vypadá? Jak často se této oblasti věnuji? 

 Bouřím se proti Božím plánům a záměrům? 

 Nesnažím se Boha dotlačit k tomu,  

aby konal mou vlastní vůli? 

 

 

Ve vztahu k sobě 

 Nejsem napůl světákem a napůl věřícím? 

 Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením  

a zábavami? 

 Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví 

a o svůj majetek? 

 Jak využívám čas, který mám k dispozici? 

 Nejsem líný? 

 Chci, aby mě všichni obsluhovali? 

 Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání  

a snažím se tuto oblast kultivovat? 

 Nespřádám odplatu? Neživím v sobě 

nenávist? 

 Jsem tichým a pokorným nástrojem  

pro budování pravého pokoje? 
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Modlitba lítosti 
 

Ježíši, je mi líto, že jsem znovu selhal.  

Občas bylo pokušení nadmíru velké,  

já sám pak příliš slabý.  

Někdy byla má důvěra v Tebe velice malá.  

Děkuji Ti, že mi chceš znovu a znovu odpouštět.  

Slibuji Ti, že posilněn svatou zpovědí opět začnu 

bojovat o nový život,  

o život, který by se Ti líbil. 

Prosím Tě, posilni mě pro všechny boje,  

které teprve přijdou,  

a dej, ať si uvědomuji, že Tě mám  

jako spolubojovníka na své straně.  

Jsem šťastný, že se mnou počítáš  

a máš se mnou ještě mnohé plány. 

Nedopusť, můj Bože, abych se nechal odradit 

zklamáními, která Ti připravuji. 

Amen. 

Rudolf Gehrigánu
      Připravil JF 

 
 

Pozn. redakce: Termíny udílení svátosti smíření v naší farnosti před Velikonočními svátky budou včas 

oznámeny v ohláškách. Neváhejte využít nabídnuté příležitosti. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Zamyšlení - manželství 

Každý rok probíhá v týdnu před svátkem 

sv. Valentýna (14. 2.) Národní týden manželství. 

Je to příležitost pro všechny páry zaměřit se  

na svůj vztah. K tomuto tématu nabízíme krátké 

zamyšlení. 

 

Písek, ústřice a láska 

Jak souvisí manželská láska s pískem  

a ústřicemi? Možná to pochopíte, když vám 

budu vyprávět svůj příběh. Můj otec se k mámě 

často choval hrubě. Leckdy se rozčílil kvůli 

maličkosti a vybuchl. Maminka si ale nikdy 

nestěžovala. Za celé své dětství jsem nikdy 

neslyšel, že by o tatínkovi mluvila špatně.  

Když jsem si na něho stěžoval, odpovídala: 

„Tvůj tatínek přišel o tátu, když mu byly tři 

měsíce, a tak neví, jak být tátou…“. 

Moje matka se mohla chopit příležitosti 

a mého otce očernit, aby upevnila své vlastní 

postavení a získala si moje srdce. Rozhodla se, 

že to neudělá. Až po letech jsem pochopil proč. 

Matčini rodiče hodně trpěli. Několik jejích 

sourozenců zemřelo a její vlastní otec byl  

na vozíku. Moje matka se mohla snadno cítit 

jako oběť, ale uvědomovala si, že takový postoj 

k ničemu nevede. Věděla, že když najde tvořivé 

alternativy konfliktu, nikdy už ani na chvíli 

neuvěří, že je bezmocná a v beznadějné situaci 

– a také bezmocná a v beznadějné situaci nikdy 

nebyla. 

Váš manželský partner na vás někdy 

působí jako dráždidlo. To je daná skutečnost.  

O tom moc přemýšlet nemusíme. Váš partner 

na vás vyvíjí tlak, něco od vás očekává.  

 

 

 

 

 

Vystavuje vás žáru. V těchto vypjatých 

situacích máte vždy na vybranou: reagovat 

správně, nebo špatně. Je poměrně snadné vinit 

partnera – vždyť právě on může za všechno,  

co se s vámi děje, ne? Vydáte-li se ale cestou 

obviňování, skončíte jen jako oběť. 

Představte si zrnko písku. Když se 

člověku dostane do oka, způsobí podráždění, 

potom infekci atd. Vložte však totéž zrnko písku 

do ústřice. Způsobí podráždění, potom sekreci  

a nakonec z něj ústřice vytvoří perlu. Byl písek 

základní příčinou toho, co se stalo s okem?  

Byl písek základní příčinou toho, co se stalo 

v ústřici? Ne, kdyby tomu tak bylo, výsledky by 

v obou případech byly stejné. Písek byl 

činitelem, který odhalil vnitřní vlastnosti oka  

a ústřice. Když tedy život s vaším partnerem 

působí podráždění, můžete ho nechat přerůst 

v infekci, nebo můžete dovolit, aby díky němu 

vznikla perla. 

 

 

„Víme, že všechno napomáhá 

k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou 

povoláni podle jeho rozhodnutí.“ 

(Řím 8, 28) 

 

 

 

 

Podle knihy E. Emersona Eggerichse: „Láska 
a úcta“, vydalo nakladatelství Návrat domů, Praha 

2012; převzato ze zpravodaje BTM 

Připravila JN 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Zamyšlení s modlitbou 

Ve službách pokušitele 

Ježíš začal učedníky poučovat, že Syn člověka bude muset 

mnoho trpět… bude zabit, ale po třech dnech že stane z mrtvých.  

Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. Ježíš ho pokáral:  

„Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“  

(Mk 8,31-33)  

To je tvrdé! Vždyť Petr jednal z lásky k milovanému mistru,  

ve kterém před chvilkou jako první z učedníků rozpoznal  

očekávaného Mesiáše. Zasloužil si takové oslovení? Nestačilo  

říct: „Jdi mi z očí, Petře!“? 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Pane, 

před tebou nemá smysl cokoliv skrývat.  

Ty víš, že často uvažuji podobně jako Petr, 

zvláště jde-li o lidi mému srdci blízké.  

Místo abych jim pomáhala poznat,  

přijmout a plnit Boží vůli,  

svádím je pod záminkou lásky k bližnímu  

na scestí.  

Místo abych je na strmé cestě k bráně úzké  

 

 

 

povzbuzovala,  

vymýšlím finty, jak je do nebe protáhnout 

branou širokou.  

Čeho satan nedosáhl, když tě pokoušel  

na poušti, to zkusil znovu u Petra  

a zkouší to i u mě. 

Pane, prosím o tvého Ducha.  

Bez něj nepoznám, co je skutečné dobro,  

a co se jen tak tváří. 

 

 
MUDr. Marie Svatošová, 

zakladatelka hospicové péče v ČR – Normální je věřit,  
vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří  

v roce 2009 v edici „Na minutu“. 
Připravil JF 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Příspěvky čtenářů 

Nečekaná posila 

Letos v lednu jsem absolvovala vyšetření 

očí v nemocnici v Litomyšli, kde jsem byla  

i hospitalizována. Na pokoji jsem byla se čtyřmi 

ženami a jedna z nich byla řeholní sestra 

Margarita Genezia. Původem pochází  

ze Slovenska a do řádu Společenství dcer 

křesťanské lásky sv. Vincence de Paul vstoupila 

ve svých 19-ti letech. Vyšetření jsem se hodně 

bála a tak jsme se společně modlily, aby vše 

dobře dopadlo. Sestru Margaritu navštěvovali 

další sestry, se kterými jsme se společně 

modlily na různé úmysly.  

Jedna ze sester mi věnovala růžnec 

s medailonkem Panny Marie Fatimské  

a přinesla Katolický týdeník a také svěcenou 

vodu. Největším obdarováním po mne však 

bylo, že přišel za sestrou Margaritou také 

akolita se svatým příjmáním a pan farář 

Litomyšlské farnosti Povýšení svatoho kříže. 

Sloužil nám mši svatou, měli jsme také společné 

modlitby a různá rozjímání.  

A tak se díky těm návštěvám vytvořilo 

hezké duchovní prostředí a ze mne opadly 

veškeré obavy o zdraví mých očí. K mému 

překvapení se z nemocničního pobytu nakonec 

stalo pěkné společenství. 

RJ 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Poezie 

Věřím v jednoho Boha 

 

Někteří na něj zanevřeli 

a někteří ho nechápou 

Jiní po setkání zešíleli 

a vzali život do rukou 

 

Každý ho jinak nazývá 

a je jím shodně milován 

Jen nemoudrý ho zapírá 

ve tmě s duší sám 

 

Mějme v úctě tuto sílu 

a hluboko v srdci víru 

Vždyť to co lidi spojuje 

rozumné na dosah je 

Až povolá nás svatý duch 

zříme 

že jeden je Bůh 

 

 

 

Vojtěch Kaplan, 14. 11. 2015 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Pozvánky 

Modlitby matek 

Zveme vás, maminky, na Modlitby matek v úterý 23. 2. od 18:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje 

v Jablonném. 

▪ ▫ ▪ 

Misijní klubko 

Další setkání Misijního klubka bude v úterý 23. 2. v 9:00 hod. na faře 

v Jablonném.  

 

▪ ▫ ▪ 

Mše sv. pro děti 

V úterý 15. 3. v 17:00 hod. bude mše sv. pro děti v kostele. Přede mší sv. bude příležitost ke 

svátosti smíření pro děti. 

 

▪ ▫ ▪ 

Net fot God 

Ve čtvrtek 25. 2. ve 20:00 hod. se uskuteční promítání filmu z řady Net for God na faře v 

Jamném nad Orlicí.  

 

▪ ▫ ▪ 

 

Promítání – Cejlon a Maledivy  

28. 2. 2016 jste zváni na promítání fotografií pana 

Petra Petrů z cest po Cejlonu a Maledivech.  

Začátek v 18:00 hod. na faře v Jablonném nad Orlicí. 
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Modlitby otců 

V jablonské skupince otců se snažíme scházet v každý první 

čtvrtek v měsíci. Teď v chladných časech se naše setkání odehrávají 

na faře v Hnízdečku. Bude tomu, dá-li Pán, i ve čtvrtek  

3. března 2016 v 18:30. Datum, hodina i místo setkání se mohou 

změnit, proto si je, prosím, raději ověřte. Ne pokaždé se nám podaří 

konání modliteb oznámit při ohláškách. 

Modlitby otců jsou otevřené pro kohokoli, kdo je otcem 

biologickým, ale i duchovním. Troufám si říci, že mezi nás může přijít 

i muž, který nemá své děti, ale je kmotrem. 

Přidej se i ty, kdo cítíš potřebu zastavit se, ztišit a s Dobrým 

Bohem Otcem rozmlouvat o těch, kdy ti jsou svěřeni, přemýšlet  

o smyslu, kouzlu a kráse otcovství. 

Za společenství Modliteb otců v Jablonném zve  
Jožka Fišer 

▪ ▫ ▪ 

Pobožnost křížové cesty v postní době  

Pobožnosti křížové cesty se budou konat ve chrámu sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 

v těchto dnech: 

 středa 17. února   v 18:00 

 pátek 19. února   v 18:30 * 

 středa 24. února   v 18:00 

 pátek 26. února   v 18:00  

- se skupinkou Modlitby matek 

 středa 2. března   v 18:00 

 pátek 4. března   v 18:00 

 středa 2. března   v 18:00 

 pátek 4. března   v 18:00 

- povedou děti z Misijního klubka 

 středa 9. března   v 18:00 

 pátek 11. března   v 18:00 

 středa 16. března   v 18:00 

 Velký pátek 18. března  v 15:00 * 

 

V kostele Nejsvětější Trojice v Jamném nad Orlicí se modlí křížová cesta vždy ve středu  

od 16:30 hod., tj. půl hodiny přede mší sv. 
 

* Změny datumů i časů začátku pobožnosti jsou možné. Sledujte pravidelné ohlášky. 
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Pozvánky pro mládež 

 

Postní duchovní obnova 

Mladí z Nekoře zvou na Postní 

duchovní obnovu, která se uskuteční v 

sobotu 20. února.  

Program určený speciálně 

mladým začíná v 16:30 ve farní 

místnosti, ale je možné přijet už ve 13 

hodin na mši svatou a následnou 

promluvu s besedou.  

 

 

▪ ▫ ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omlad – odpoledne mladých 

V sobotu 5. března jsou všichni mladí žamberského vikariátu srdečně zváni do Letohradu 

na OMlad (tedy odpoledne mladých :)). Začneme společnou mší svatou ve 14 hodin. Podrobnější 

program a ostatní informace se objeví na www.mladezzamberk.webnode.cz a na facebookové skupině 

Mládež Žamberk.  

 

 ▪ ▫ ▪ 

 

http://www.mladezzamberk.webnode.cz/
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Diecézní setkání mládeže 

Do Hradce Králové na diecézní setkání 

mládeže se společně vypravíme v sobotu 19. března. 

Těšit se můžeme kupříkladu na tematické skupinky 

se zajímavými hosty, svědectví, mši svatou s otci 

biskupy i možnost sportovního či tvůrčího vyžití. 

Setkání začíná v 9 hodin v hradecké Filharmonii. 

Zváni jsou mladí od 14 let.  

 

▪ ▫ ▪  

 

Bude super, když se k nám přidáš a pojedeme 

společně! ;-)  

Dotazy ráda zodpovím osobně nebo 

prostřednictvím vikariátního mobilu 731 140 002. :) 

 

Hanča Strnadová 

 

 

 

▪ ▫ ▪  

 

Světový den mládeže 
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Křížovka 

Děkujeme čtenářům, kteří se účastnili soutěžní 

křížovky v minulém čísle Natanaela. Správná odpověď byla 

"František Saleský".  

Výherci jsou pan Václav Horák a paní Marie 

Rousová. Odměnou je dárkový poukaz na literaturu dle 

vlastního výběru. Gratulujeme a pro předání výher výherce 

kontaktujeme. 

Redakce 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

 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 4. března 2016. Vitány jsou také reakce, připomínky, náměty 

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