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Život podivně bláznivý 

 Zmrtýchvstání stojí před našima očima jako povstání ve světle, či povstání do světelné podoby. 

Tento zářivý obraz Kristův je založen na jeho naprostém sebevydání pro bližní. Hořící svíce, symbol 

vzkříšení je obrazem lidského života a pozváním. Jde o pozvání k určitému životnímu přístupu. Stojíme 

tu před velkou volbou.  

Na jedné straně můžeme pevně držet vše,  

co nám patří, pro sebe a nedělat nic pro druhé.  

Pak nás nejspíše čeká loupeživá smrt a po ní chamtivý 

útok na to, co zde po nás zůstane. Může nás také 

čekat, že nás ve světlo neproměněný vnitřní žár 

žárlivé závisti spálí na prach nicoty. Toť konec ryzích 

sobců.  

Na druhé straně se nám otevírá cesta 

k pomoci připraveného štědrého člověka,  

který rozdává čas, síly, zájem i majetek druhým  

a zanechává světlou životní stopu. I tato cesta končí 

biologickou smrtí, ale světlo laskavosti přetrvá.  

Přiznávám, že takový život vypadá někdy 

trochu podivně bláznivě, ale má svou logiku  

a je krásný.  

 

    Otec Petr Piťha 
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   Velikonoční svátky 

Světlo pro druhé 

Pro křesťany není nic krásnějšího a víc oblažujícího, než být  

si navzájem více světlem v temnotě a chladu, které nás v tomto světě 

obklopují. 

 

Reinhold Schneider, německý spisovatel 

 

Pane, 

při křtu jsi mě pověřil, abych byl světlem. 

A v mém životě je ještě tolik stínů! 

Ty chceš, abych zářil před bratry a sestrami, 

a ve mně je tak často tma. 

Chceš, abych všechny k tobě přitahoval, 

a tak často se musím sám potýkat se svou lhostejností a leností. 

Ty chceš, abych byl solí země, 

a ve mně je tolik zvětralého a planého. 

 

Pane, ty buď mým světlem, abych je mohl vyzařovat. 

Buď ty solí mého života, aby při pohledu na mé skutky mnozí našli v tobě zalíbení. 

Amen. 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

Světlo Kristova vzkříšení 

ať prozáří vaše dny radostí a nadějí 

 

přeje redakce NATANAELa 
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Poezie 

Popelka nazaretská XXX 

Václav Renč 

 

Ve skále narozen, Bůh živý, 

do skály pochován. A divy, 

jež chtěl by svět, se nedějí. 

Mrtev a pohřben jest jako jiní, 

nic nezměnil, nic neučiní, 

probouzeč lichých nadějí. 

 

Až jitro nastalo, den třetí. 

Tu městem ještě spícím letí 

vichrná zvěst: je prázdný hrob! 

marně se pyšní v hrůze brání, 

procitají v nich znenadání 

proroctví písem z dávných dob. 

 

Den třetí… Synu můj, ó králi! 

Synáčku, vzešlý z lůna skály 

tak jako z mého klína kdys! 

Vidím tě, mám! Jsi u mne, tady, 

na dosah dlaně, krásným mladý! 

Živoucí jas tvůj každý rys. 

 

Živoucí, živý! Plna tebe 

má harfo, hudbo má, mé nebe 

zas jako v onen blahý čas, 

jak rozpoznám, co ty, co já jsem, 

celičká prostoupena jasem? 

A vše jsi ty, a tys ten jas! 

 

Ó blažení, kdo v tebe věří! 

Teď nedbaje už stěn a dveří, 

budeš nim vcházet host a Pán 

a v rozžhavená srdce jejich 

se vlévati ne po krůpějích, 

ale jak déšť, jak oceán. 

 

 

A blažení, kdo hledají tě! 

Teď ty je vyhledáš. Mé dítě 

prvněs však přišel za matkou! 

Nastokrát víc bych trpět chtěla, 

než co jsem dosud vytrpěla, 

jen pro tu chvíli přesladkou. 

 

Jen pro tu chvíli? Popelko má, 

brzo i ty už budeš doma, 

pak teprv poznáš, co je jas! 

Teď spěchá, Pastýř probuzený, 

prolnouti tolikeré stěny, 

vyhledat tolikeré z nás. 

 

Mnozí ho spatří, mnozí tuší 

a mnoho vyvolených duší 

už hmatá světlo jeho stop. 

A přátelé i nepřátelé 

šeptají kradmo, rozechvěle: 

On vstal! On vstal! Je prázdný hrob! 

 

 

Připravil JF 
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         Když se řekne březen 

Březen je měsíc jarního poselství. První 

jarní den začal 21. 3. Letos připadly na březen 

také Velikonoční svátky. To pro mnohé 

znamená jarní úklid, pečení, vaření a pletení 

pomlázek. My křesťané máme Velikonoce 

především spojeny s ukřižováním Ježíše Krista  

a Jeho zmrtvýchvstáním.  

 „Svatý týden“ začíná květnou nedělí, 

kdy si již pašijovým příběhem události 

Velikonoc připomínáme. Byli to Ježíšovi 

nepřátelé, kteří hledali důvod k jeho smrti.  

Ve srovnání s Ježíšem se cítili malí a horší  

a vedlo je to k závisti. Provokovali ještě u kříže 

větou „druhým pomohl a sám sobě 

nepomůže?“. Avšak Bůh Otec mlčel, protože 

věděl, že smrt nejmilejšího Syna má smysl  

a Ježíšova krev smyje hříchy světa. Věděla to  

i matka Ježíše, a tak trpělivě nesla pohled  

na bolest svého syna.  

Příběh začal ve čtvrtek při večeři 

s učedníky, která byla Ježíšovou poslední.  

U ní vzal chléb, požehnal ho a řekl: „toto je 

moje tělo, vezměte a jezte z toho všichni“. 

Stejně tak učinil s kalichem, který požehnal  

a řekl: „toto je moje krev“. Dodal „to čiňte  

na mou památku“. Tyto chvíle jsou počátkem 

svátosti Eucharistie.  

Následovaly dramatické události zatčení, 

tak jak je známe z obřadů těchto dnů. Modlitba 

a vnitřní boj v Getsemanské zahradě, 

opuštěnost učedníky, zrada Jidáše, tahanice  

soudech a odsouzení, bolestné mučení, cesta 

na místo ukřižování a smrt na kříži. S úctou ho 

položili do hrobu.  

Tím to ale pro nás neskončilo. Ježíš 

zvítězil nad smrtí a zvítězil především pro nás.  

A proto v každém z nás musí něco zemřít, aby 

se zrodilo cosi nového. 

 

Připravila RJ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Svatý rok Božího milosrdenství

 

„Milosrdný je ten, kdo má bědné srdce, kdo je jat smutkem z bídy 

druhého, jako by to byla jeho vlastní bída. A z toho následuje, že se 

přičiňuje k zahnání bídy druhého, jako bídy vlastní: a to jest účinek 

milosrdenství.“ 

   

Tomáš Akvinský,  Summa teologica 
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Tvář Otcova milosrdenství  

Ježíš je tváří Otce, jak řekl papež 

František, mohli bychom říct i „prodlouženou 

rukou“ Otce. Byl to “Duch Hospodinův“, v jehož 

moci Ježíš všechno dělal a říkal. Proto celý jeho 

život, všechno, co hlásal a konal, bylo zjevením 

Otcova milosrdenství.  

 

Milosrdenství je láska, která se 

projevuje ve vztahu k trpícím, hříšným  

a nešťastným. Už z Ježíšových prvních slov 

v Nazaretské synagoze je zřejmé, jak chápe své 

poslání, a celé další veřejné působení se 

odehrávalo v tomto světle. Lze říci, že Ježíš 

Kristus je ztělesněním Otcova milosrdenství, 

které se pak dotýká našich životů v mnoha 

podobách, odpovídajících různým projevům 

naší slabosti a potřebnosti. Když přijmeme 

Ježíše s jeho životní cestou a s jeho učením bez 

výhrad, dostaneme milost přijmout také svou 

životní cestu a sami sebe, svůj život s jeho 

obyčejnostmi a slabostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška otce Vojtěcha Kodeta na 

téma “Tvář Otcova milosrdenství“ (Lk 4,14-21) 

zazněla na Gruni na podzim 2015.  

Její záznam naleznete  v  archivu  TV NOE 

(http://www.tvnoe.cz/video/8904), která pořad 

připravila. 

 
Převzato z www.vojtechkodet.cz  

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

   Zamyšlení 

Myšlenky svaté Terezie z Avily 

„Kristus je i v kuchyni, uprostřed mezi hrnci.“ 

 

Dějinami křesťanské víry se táhne 

nedorozumění, které nelze vymýtit: „duchovní 

život“ je prý časový úsek, který člověk věnuje 

modlitbě, rozjímání a jiným „duchovním 

cvičením“. Je to tedy denní doba (většinou 

spíše relativně krátká), která tvoří náboženský 

rámec úsekům práce a volnému času (jež jsou 

značně delší). Dodnes tato představa přetrvává 

jak u křesťanů v klášteře, tak i u duchovního  

a laického stavu. Následky se dostavily; 

projevují se často ve starostlivé otázce:  

„Kolik času musím věnovat duchovnímu životu, 

abych byl dobrým křesťanem?“, stejně jako 

v tom, že i horliví věřící tráví „normální“ část 

denního díla jakoby „bez Boha“… 
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Terezie ve své „Knize o zakládání“ 

napsala větu, která na staletou teologickou 

otázku po správném vztahu modlitby a práce 

(„akce“ a „kontemplace“) dává jasnou  

a dojemně silnou odpověď: „Kristus je  

i v kuchyni, uprostřed hrnců.“ I mně vzešlo 

světlo, když jsem se s těmito slovy setkal 

poprvé. 

Svým sestrám tím chtěla Terezie říci, že 

„duchovní život“ se nedá redukovat jenom  

na hodiny modlitby a rozjímání, ale že je možné 

všední den prožívat duchovně v celé jeho šíři  

a plnosti. Klíčová slova v jejích spisech, která 

blíže popisují takový způsob života, jsou 

„přátelství s Kristem“ a „vnitřní modlitba“.  

Kdo může jako ona chápat víru jako život  

ve vztahu a může vidět v Kristu přítele a druha 

na cestě, přirozeně shledává, že i obyčejné 

každodenní dílo chce být nejen obklopeno 

modlitbou a být Bohu „zasvěceno“, ale i spolu 

s Bohem utvářeno. Jak to lze provést, opisoval 

rád Jan od Kříže - Tereziin „otec mé duše“ - 

výrazem: „milující pozornost k Bohu“: 

Myslím na to, že Bůh je přítomný zde.  

V „kuchyni“ (i když ho nevnímáme), stejně jako 

v „modlitebním koutku“ nebo v kostele.  

Vždyť k němu se obracím, vědomě ho oslovuji: 

„Ty, Bože…“. Zůstávám s ním a u něho v dobách 

modlitby, jdu s ním do práce, provádím s ním 

svá rozhodnutí, směju se s ním a pláču s ním… 

Terezie nemíní nic jiného, když mluví 

jedním slovem z tradice víry o „vnitřní 

modlitbě“. Nerozumí tím speciální formu 

modlitby, například rozjímání, modlitbu s texty 

atd., nýbrž vědomý příklon k Bohu „zevnitř“, 

bez ohledu na to, jde-li na první pohled o ten 

nebo onen způsob modlitby. Je zcela 

jednoduchým „konáním“ duše, jež může 

snadno provádět vlastně každý člověk. Během 

doby modlitby dělá z „konání modlitby“ 

modlitbu a ze života a práce během dne „dílo 

společenství“… 

Terezie asi nemyslela na to, že touto 

malou větou mohla ukázat nejen svým sestrám 

v klášteře, ale i mnoha lidem dnes. Ať už každý 

z nich míchá v jakémkoli hrnci „cestu do nového 

způsobu života“. 

 

Reinhard Körner OCD, 

 německý teolog a exercitátor, 

 člen Řádu bosých karmelitánů 

Připravil JF

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Z farnosti 

Restaurátorské práce v kostele Nejsvětejší Trojice v Jamném nad Orlicí 

 

Přestože umělecká díla a architektura 

hlavních a bočních oltářů interiérů kostela není 

tak stará, bylo nutné přistoupit k jejich 

restaurování. Vybavení kostela tak jako jeho 

stavba byla financována jednak věřícími občany 

ale hlavně dobrodincem a rodákem 

Monsignorem Dominikem Filipem, tehdy 

papežským prelátem v Meránu. Jemu také obec 

Jamné nad Orlicí vděčí za postavení kostela  

a zřízení farnosti.  Jeho starost a štědrost 

v poskytování každoročních finančních darů  

a zabezpečování nejen stavby kostela,  

ale i konkrétního vybavení, trvala několik let  

po vysvěcení kostela. Totéž se týkalo i fary  

a jejího vybavení pro faráře. Tato jeho činnost 

není bohužel zapsána v Pamětní knize farnosti, 

ale byla zaznamenána ve školní a obecní 

kronice. 

V loňském roce byla provedena 

restaurátorská práce na sošce sv. Mikuláše, 

který dosud volně stál v sakristii.  

Byla restaurována socha Páně Krista na levém 

bočním oltářku, dále pak vrcholový křížek  

na tomto oltářku. Bylo provedeno ošetření  

a restaurování architektury obou bočních 

oltářků. 

Protože se jedná o poškození jak 

mechanické, tak hlavně napadení červotočem  

a to poměrně značně, bylo objednáno 

zaplynování kostela v první polovině měsíce 

dubna. Další restaurátorské práce budou 

pokračovat v průběhu letošního roku a příštího. 

Na hlavním oltáři v letošním roce chceme 

provést nejnutnější zabezpečení bez opravy 

soch.  

Dále se předpokládá v roce 2016 

restaurovat: 

 

- Sošku vítězného Krista ze zákristie 

- Pannu Marii Růžencovou na bočním 

oltářku 

- Pannu Marii Imaculáta na bočním 

oltářku v presbytáři 

- Sochu Krista na témž oltářku 

v presbytáři 

- Vlastní oltářek v presbytáři 

Protože rozsah restaurátorských prací 

v letošním roce se bude pohybovat okolo dvou 

set tisíc korun, jsme vděčni jak za vaši finanční 

podporu při sbírkách, tak i za příspěvek  

d obecního úřadu, případně za dotaci, o kterou 

jsme požádali. 
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Ne o všech těchto památkách jsou 

záznamy v kronice – kdo je vyrobil, kdo byl 

dobrodincem a dárcem. Věříme, že autora soch 

apoštolů Petra a Pavla na hlavním oltáři se při 

restaurováni podaří zjistit. Prozatím víme,  

že sochař, který je zhotovil a další sochařské 

práce na hlavním oltáři prováděl, byl spolu 

s malíři tohoto chrámu účasten svěcení kostela, 

které se uskutečnilo 28. října 1883. V kronice  

se praví, že rok co rok byly kostel, fara, hřbitov  

i jeho okolí upravovány, vybavovány  

a doplňovány. Dárcem byl především náš rodák 

Msgr. Dominik Filip. 

V roce 1884 byly dokončeny varhany 

firmou Hanisch, které rovněž čekají na větší 

opravu v následujících obdobích. V roce 2015 

byl vyhotoven znalecký posudek, který kladně 

zhodnotil technický stav i jejich historickou 

hodnotu. Byly pořízeny za l700 zlatých.  

V tomto roce byly instalovány boční 

oltářky a dřevořezby, které mají být v letošním 

roce restaurovány. Tyto řezby byly vyrobeny 

v uměleckém řezbářském závodě sochaře 

Josefa Krejčíka z Prahy. 

Polychromové řezby socha Panny Marie 

a Páně Krista jsou mistrovským dílem s jemnou 

řezbou. Pod dláty tohoto mistra a jeho 

zaměstnanců vznikaly betlémy, sochy malé  

i v nadživotní velikosti. Narodil se roku 1855  

ve Svojšicích. Vzdělání získal na průmyslové 

škole řezbářské a pobytem v Německu, 

Holandsku, Belgii a Francii. V roce 1887 byl 

oceněn Diplomem Spolku architektů a inženýrů 

pro Království české. Zemřel roku l913. 

Na levé straně presbytáře byl pořízen 

Msgr. Dominikem Filipem kredenční stůl za 125 

zlatých. Nyní je pravděpodobně součástí 

vybavení zákristie, kterou čeká rovněž oprava. 

Na tomto místě je dnes boční oltářek,  

který nekoresponduje s výtvarnou prací 

oltářníka Petra Musila, který byl výrobcem 

hlavního oltáře. Tento boční oltářek je součástí 

sochy Krista a Panny Marie. Sochy jsou viditelně 

označeny osignovány firmou Hofmeister  

ze Sigmaringenu. Předpokládáme, že je pořídil 

rovněž Msgr Dominik Filip, tak jako tři zvony, 

které byly vysvěceny ve Vídni. Dále pak hodiny 

za 500 zlatých, křtitelnici za 70 zlatých, Boží 

hrob za 220 zlatých, pokrytí kostela břidlicí  

za 540 zlatých a celou řadu doplnění pro kostel, 

hřbitov a faru.  

Následoval by další výčet jeho darů,  

což není účelem tohoto příspěvku. Je třeba 

pouze nám všem připomenout, že dnes již 

užíváme předměty a interiér kostela, který má 

historickou hodnotu, a že je na nás, v jakém 

stavu je předáme dalším generacím. 

Restaurátorské práce provádí a řídí restaurátor 

a řezbář Jan Friml, diplomovaný specialista. 

Tyto restaurátorské práce jsou dokladovány 

potřebnou dokumentací. 

K tomuto článku byly použity některé 

podklady z brožurky Václava Slaniny, Církevní 

dějiny obce, kterou vypracoval v r. 1996 na svůj 

náklad.  Za tuto drobnou publikaci mu patří 

„Pán Bůh zaplať“. 

JČ 
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Setkání misijního klubka 

Dne 23. února byla na faře schůzka MK. 

Nejdřív jsme se pomodlili a potom jsme si 

všichni prohlíželi výtvory, co někdo z nás 

přinesl. Některé děti nakreslily na velký papír 

most, na který budeme lepit kartičky,  

co budeme za různé dobré skutky získávat. 

Všem se taky moc líbila nástěnka vytvořená 

pro MK a krabička na „misijní bonbónky“. To je, 

když si někdo nevezme nebo nekoupí – zkrátka 

odřekne nějakou sladkost. A na ty peníze (za ty 

sladkosti) bude ta krabička. 

Potom jsme hrály hru městečko 

Palermo. Pak byla svačina a pak ještě jedna hra. 

Potom za námi přišel pan farář. My jsme si pro 

něj připravili nějaké otázky ohledně jeho 

dovolené v Ekvádoru. Celý rozhovor jsme si 

nahrávali. Nakonec nám pan farář dal: všem 

holkám propisky co měly na jednom konci 

takovou maličkatou panenku a klukům pravou 

ekvádorskou čokoládu. Oboje až z rovníku! Pak 

jsme si ještě řekli, kdy bude další schůzka MK  

a různé akce. Potom šla většina z nás domů. 

Někteří tam ještě zůstali a trochu pomohli 

s úklidem. Pak šli domů i oni. Všem se to moc 

líbilo. 

 

Mája Roškaninová 

 

 

▪ ▫ ▪ 

Poděkování Misijního klubka 
 

Běhen postní doby vyráběly děti z Misijního klubka papírové narcisky. 

 Na květnou neděli si mnozí z vás odnášely tyto květiny s kyticí posvěcených kočiček 

domů. Věříme, že vám narcisky ještě nezvadly a moc děkujeme za všechny příspěvky!  

Na misie jsme díky vám odeslaly 1.802,- Kč. 

 

▪ ▫ ▪ 

Rozhovor dětí s o. Pavlem Pokorným o jeho cestě do Ekvádoru 

Jistě nikomu z vás neuniklo, že se o. Pavel Pokorný vydal s dalšími spolucestovateli  

na začátku postní doby do Ekvádoru. Jak se mu v této zemi líbilo? Pár otázek mu položili děti 

z Misijního klubka.  

Co tam jedí? 

To jsem byl také zvědavý, co jedí 

v Ekvádoru, ale protože jsem se trošku bál  

a slyšel jsem takové řeči, že tam třeba jedí 

morčata (což je pravda), tak jsem se trošku 

vybavil. Měli jsme s sebou různé polévky 

v prášku, salámy, chleba jsem napekl na cestu  
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a tak. A my jsme tam jedli hodně věci, které 

jsme si dovezli. Ale nejenom, také jsme si občas 

dali něco na ulici. První jsem měl odvahu 

ochutnat já. V Ekvádoru roste asi 20 druhů 

různých banánů, některé se jedí tak, jak jsme 

zvyklí, ale na některých byste si nepochutnali. 

Protože chutnají třeba jako brambora a jsou 

tvrdé. Jeden z těch banánů se opéká a já jsem  

si na ulici koupil opékaný banán.  To prostě 

opeče banán, potom ho rozříznou, polejí to 

majonézou a prodávají to na ulici. Já jsem si 

koupil ten opékaný banán. Moc mi to 

nechutnalo a dostal jsem po něm průjem. 

Potom tam vaří polévky a v nich jsou 

také banány, ale ty bramborové.  Mají tam také 

několik druhů brambor. Hodně tam jedí ryby  

a to, co jim dá moře - krevety, mušle a všechno, 

co plave v moři (kromě ponorek). Hodně jedí 

drůbež, potom také vepřové a hovězí a ještě ty 

morčátka.  Zeleniny je tam strašně moc, ani 

nevím, jak se to všechno jmenuje. Mají tam 

ohromné ananasy, melouny. Ovoce a zeleniny 

je tam velké množství. Jedna zelenina, kterou 

jsme jedli, se jmenuje karambol, to jsem si 

pamatoval.  

Co se týče jídla, většinou jsou ty chutě 

takové divné. Třeba sladké pečivo plněné 

masem, já musím říct, že mi tam moc 

nechutnalo. Hodně se tam smaží, hranolky, 

maso i banány. Ale pochutnám si víc v Čechách. 

Byly tam hodní lidé? 

Lidé tam byli hodní, jsou tam všichni 

katolíci. Co se mi nejvíc líbilo, já jsem si vždycky 

připadal trochu jako trpaslík, protože nejsem 

velký. A tam jsem si připadal jako obr, protože 

ekvádorci jsou původem indiáni, takoví ti 

pralesní a ti jsou prostě mrňaví. Lidi jsou tam 

strašně malí. To mi bylo sympatické, to se mi na 

nich hodně líbilo. 

Kde jsi tam bydlel? 

Většinou jsme byli ve městech  

a v každém městě jsou hotely od těch luxusních 

až po ty, ve kterých lezou různí broučci…  

a tipněte si, ve kterých jsme bydlely my.  

V přírodě jsme bydleli v chatrči nebo ve srubu. 

Na venkově mají domky na kůlech, takže ty 

domky jsou trochu ve vzduchu. Já si myslím,  

že je to kvůli těm broučkům, kteří tam lezou. 

Jakým jazykem se tam mluví? 

Všichni mluví španělsky, jenomže nikdo 

z nás španělsky neuměl. Teď už ale trochu 

umíme. Jako třeba „gracia“ – poděkovat  

a důležité slovo „baňos“ – to je toaleta.  

Ale většinou jsme se domluvily anglicky. 

 
U sester Matky Terezy 

Jaká jsou tam zvířata? 

Zvířata jsou tam velká, to je jejich hlavní 

vlastnost. Pavouci jsou tam jako dlaň, ještěrky 

vám běhají doma po zdech, všelijakého hmyzu 

a havěti je tam strašně moc. Je tam spousta 

hadů. Také tam žije největší had na světě - 

anakonda, ale tu jsme nepotkali. Ale potkali 

jsme spoustu jiných jedovatých hadů, ale žádný 

nás nesnědl. Většinou se nás ti hadi báli víc, než 

my jich. 
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Potom jsou tam kajmani, to jsou takoví 

krokodýlové a s těmi jsme se seznámili 

zajímavým způsobem. Jeli jsme na řece daleko 

do džungle do pralesa, kde jsme měli bydlet 

v takových chatičkách. Jel s námi jeden 

průvodce a měli jsme velikou kánoi  

i s motorem. Ale v té řece bylo strašně málo 

vody a jak do té řeky padají stromy a bylo 

zrovna sucho, tak v té řece bylo asi o dva metry 

míň vody než obvykle. Tím pádem se ty stromy 

napadané do řeky hodně pletly. My jsme jeli  

na té kánoi, tak jsme museli ty stromy 

podplavat nebo kánoi přenášet.   Pořád se lezlo 

do vody, stromy se musely podplavávat a kánoe 

přenášet. Jeli jsme tou řekou asi 5 hodin a měli 

jsme velké zpožděníaž byla už úplná tma.  

Na řece nezabloudíte, ale ten průvodce si začal 

svítit baterkou, abychom viděli.  Najednou jsme 

uviděli u břehu takový dvě světýlka a kousek dál 

zase dvě světýlka…a ptali jsme se „Co to je?“  

A to byly ty kajmani! Oni mají takovou tlamu 

zastrčenou pod vodou a nad vodou jsou ty dvě 

očička, a když na ně zasvítíte baterkou,  

tak krásně svítí. Najednou jsme si uvědomili, 

kolik v té řece je kajmanů! No a my jsme do té 

řeky lezli, ještě že jsme žádného kajmana 

nezašlápli.  Pak jsme viděli v moři velikánské 

želvy, že byste je ani neobjali, spoustu různých 

ptáků, třeba s modrýma nohama. Lamy jsou 

domácí zvířata a z těch si tam dělají oblečení. 

Nikde jsem také neviděl tolik opic.  

Ale tam jsou opičky takový malinkatý jako 

králíci a skáčou ze stromu na strom jako 

veverky a jsou strašně zvědaví, takže když jdete 

do džungle, vidíte, jak se kolem vás hýbají větve 

a to skáčou ty opičky. 

Bylo tam horko? 

My jsme zažili zimu i horko. Na nejvyšší 

sopce Cotopaxi, na kterou jsme bohužel 

nemohli lézt (protože z ní občas vylétávají 

uhlíky velké jako skříň a právě tam byl zákaz 

vstupu) je nahoře sníh. To je 6000 m. n. m.  

Ale třeba u moře je strašné vedro. První dva 

týdny nám hustě pršelo. To byly vydatné deště. 

Pichlavý strom. 

 

Jaké tam jsou rostliny? 

Je tam hodně zajímavých rostlin.  Indiáni 

nám v té džungli ukazovali, že každá rostlina je 

na něco dobrá. Z každé rostliny něco jedí nebo 

vaří a nějak to využívají.  Ta džungle je taková 

lékárna a skladiště potravin. Objevili jsme tam 

strom Chininovník. To je strom, jehož kůra je 

hrozitánsky hořká. Jenom si tak uždíbnete malý 

kousek, chvíli to žvýkáte a pak půl dne plivete. 

A z tohoto chininu se udělá čaj, k tomu se přidá 

trochu citronu, vypijete a to vás uzdraví.  

To je lék na malárii. 

Jsou tam i chodící stromy. V džungli je 

nedostatek světla a každá rostlina chce jít  

za světlem. Ale tyto stromy jsou takové zvláštní. 

Z výše 1 a půl metru najednou ten strom končí 

a má takové veliké kořeny do stran a na těch 

jsou hrozně ostré trny a na těch kořenech ten 

strom stojí. Když se někde objeví trochu světla 

(třeba nějaký strom odumře a spadne), tak 

tenhle strom si k tomu světlu dojde. A dojde  

si tak, že na tu stranu, kde je to světlo, vypustí 
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nový kořen jakoby do dálky, ten kořen roste 

odshora dolů, až se dotkne země a zapustí 

kořínky. Na tu stranu udělá třeba dva nové 

kořeny. A na druhé straně opadají těm 

kořenům ty trny, začnou schnout, a jak na nich 

nejsou ty trny, všelijaká havěť je začne 

okusovat, až se rozpadnou.  A ten strom se 

přenese pomaloučku na ty nové kořeny.  

A to může udělat i několikrát.  Ale ten krok mu 

trvá třeba 5 let, než o ten metr popojde, takže 

neběhají moc rychle. Tyhle stromy právě často 

padají do řeky, když jdou za světlem na kraj 

řeky, tak už to neubrzdí.  

Jeden z těch stromů, který tam roste,  

se jmenuje „Lemon tree“ a ten najdete 

v džungli strašně jednoduše. Když jdete  

po džungli, tak všude něco roste. A najednou  

je tam kruh, asi tak 4m v průměru, kde nic 

neroste. Tak to je podezřelý.  A jsou tam takový 

velký listy napadaný. Uprostřed toho kruhu 

roste takový malý strom asi jako třešeň. To je 

právě ten Lemon tree. Listy z tohoto stromu 

jsou strašně kyselý. A jak padají na zem, tak tam 

nic neroste. A po tom stromě lezou malí 

mravenečci. Když máte chuť na něco dobrého, 

tak se natáhnete a ohnete větvičku nahoře  

a ulomíte si tak 20cm vršek. A v a těch vrchních 

větvičkách, které jsou duté, jsou malilinkatý 

mravenečci. Je jich tam strašně moc a oni tam 

bydlí. Stačí vypláznout jazyk, dát tu větvičku 

nad pusu a cvrnknout do ní a najednou se vám 

vysype hromádka mravenců přímo na jazyk.  

No, nesmíte moc dlouho otálet, aby vám 

neutekly a jak je máte na jazyku, šup s nimi do 

pusy a mňam, mňam, mňam…. Chutná to jako 

cukr s citronem. A je to jako kdyby vám někdo 

nasypal mák do pusy (jenomže mák nemá 

nožičky a neběhá). 

A proč jste si vybral zrovna Ekvádor? 

To vybíral kamarád botanik, který touží vidět 

nějakou zajímavou květinu nebo zvíře. 

Byly jsme tam na popeleční středu. Tam 

jsou všichni katolíci a všichni chodí do kostela. 

Všichni chodili a měli velikánský kříž popelem 

přes celé čelo. Celý den to nosili a neutírali si to. 

Několik dnů před tím byl masopust. Tancuje se, 

zpívá a všichni dovádějí. Na masopust  

je povoleno se polejvat a nejenom to. Oni po 

sobě stříkají takovou pěnou. Prostě všude  - 

v obchodech, na ulici - prodávají takové 

velkéspreje.   Když je zmáčknete, tak z toho lítá 

velkou rychlostí taková pěna jako šlehačka.  

Tou když se postříkáte tak jste celí zapatlaný, 

ale ta pěna se asi tak za hodinu vypaří, 

nezůstanou žádné fleky, ale za tu dobu vás 

postříká deset jiných lidí. Každý má ten sprej‚ 

i malé děti co neumí mluvit a na každého stříká. 

Všichni z toho mají strašnou legraci a různě  

na sebe číhají.  Jeli jsme autobusem městské 

dopravy a tam se domluvil řidič s průvodčím. 

Nechali otevřené dveře od autobusu za jízdy  

a průvodčí číhal s tím sprejem a vždycky,  

když viděl nějakou holku na chodníku, tak řidič 

zpomalil, zajel blíž a průvodčí pššššššššššššš… 

Měli z toho strašnou legraci a jeli dál.  

Na nás také stříkali a docela zákeřně, třeba 

z balkonu. Největší sprej, co jsem viděl,  

stál dva dolary, je to docela drahá legrace. 

 

Děkujeme o. Pavlovi za rozhovor a přejeme další šťastné cesty. 
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    Příspěvky čtenářů 

Akademický malíř Jan Umlauf 

V neděli dne 28. února 2016 ráno na Českém 

rozhlase 2 byl v radiovém vysílání mimo jiné zmíněn  

i akademický malíř Jan Umlauf. Po vyslechnutí tohoto 

pořadu jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o několik 

informací o tomto malíři, který má hluboký vztah k našemu 

nejbližšímu okolí a možná ani o něm moc nevíme. 

Malíř Jan Umlauf se narodil 21. 5. 1825 do rodiny 

malíře a řezbáře v Mlýnickém Dvoře u Červené Vody. 

Studoval na akademii v Praze a od roku 1839 ve Vídni. Vrátil 

se zpátky do Čech, kde působil v Kyšperku. Věnoval se 

převážně církevnímu malířství. Uvádí se, že je autorem více 

než tří set oltářních obrazů asi čtyř set portrétů a více než 

dvaceti křížových cest. 

Jeho obrazy pak zdobí více než sto kostelů v okolí 

nynějšího Letohradu, regionů Orlickoústecka, Lanškrounska, 

na Moravě i ve vzdálenějších krajích Čech. Na Svaté hoře  

u Příbrami jich je šedesát šest. 

Těší nás, že také kostel v Jamném nad Orlicí je obohacen jeho dílem a to obrazem Svaté Trojice 

na hlavním oltáři. Tento obraz nechal na vlastí náklady namalovat pan farář František Nožka, zdejší 

rodák. Řada obrazů je vystavena na zámku v Letohradě. Zemřel 9. 1. 1916 v Kyšperku. 

JČ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Velikonoční křížovka 

Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu. (J 19 1-3) Údajně byl tento nástroj Kristova 

trýznění upleten z rostliny jménem… (odpověď naleznete v křížovce). 

 

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

v kostele v Jablonném, do které se vhazují peníze za odebrané výtisky Natanaela.  

Vylosován a odměněn bude jeden výherce. Uzávěrka je 10. 4. 2016. 

Křížovku připravil JF 
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3a … svazek větviček nebo slámy 

4a … starostlivá hostitelka z Betánie 

5a … opora poutníka 

6a … Blahoslavení plačící, neboť oni budou… 

7a … Cti svého otce i … 

8a … latinsky otec 

9a … Marie, sestra Lazarova vzala libru drahocenného oleje z pravého … 

10a … nevěřící Tomáš 
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1b … nejstarší zachovalý překlad Starého zákona do řečtiny 

2b … Investice za Jidášovu odměnu 

3b … země, odkud pocházel judský král Herodes I. Veliký 

4b … přinesl směs myrhy a aloe na Ježíšův pohřeb 

5b … Tchán velekněze, který odsoudil Ježíše k smrti  

6b … -  

7b … Příbytek Hospodina v Jeruzalémě 

8b … druhá žena praotce Jakuba 

9b … křesťanský symbol: Ježíš–Kristus-Boží-Syn-Spasitel 

10b … velitel římské stráže na Golgotě 

11b … rodiště apoštola Pavla 

12b … náboženský obraz užívaný v pravoslaví a v řeckokatolické církvi 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Pozvánky 

 31. 3. ve 20:00 hod – Promítání Net for God + diskuse, fara Jamné n. Orlicí 

 3. 4. v 10:00 hod - Otevření Svaté brány při mši sv. v poutním kostele Nanebevzetí Panny 

Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách (celebruje Mons. Josef Kajnek) 

 12. 4. v 17 hod – Mše sv. pro děti, kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orlicí 

 26. 4. v 18 hod – Modlitby matek, kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orlicí 

 1. 5. v 17:00 hod, První májová pobožnost, u nové sochy Panny Marie v Jamném n. Orlicí  

na dolním konci 

▪ ▫ ▪ 

Promítání - Skotsko na koloběžce 
Na koloběžce 2 500 km? Tento bláznivý nápad podnikla Andulka Šafářová. Fotografie z cesty bude 

promítat 15. 5. 2016 v 18:00 hod na faře v Jablonném nad Orlicí. 

 

▪ ▫ ▪ 

Příprava na první sv. přijímání 

Rodiče dětí, které se chtějí účastnit přípravy na první sv. přijímání, ať se co nejdříve nahlásí  

o. Pavlu Pokornému. 
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Modlitby otců 

V době velikonoční se opět chceme sejít k modlitbám otců a to v první čtvrtek v měsíci dubnu – 

7. 4. 2016. Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. Nebudeme pokoušet naše zdraví  

a opět budeme na jablonské faře v hnízdečku. Tradiční začátek společenství bude v 18:30. Pravidelní 

účastníci zvou i další otce – přijďte, ochutnejte, uvažte, zda by vám tato forma promlouvání 

s milosrdným Otcem vyhovovala. 

Za všechny zve Jožka Fišer 

Zde přijměte alespoň jednu z modliteb: 

 

Moje skutečné já v Božím obraze 

 

Od mužů se očekávají projevy fyzické síly a odvahy. 

pomáhej mi proto, Pane, 

když se pokouším skrýt svoji slabost 

a neukázat svoje city a slzy. 

 

Pomoz mi, abych přijal sám sebe –  

s vědomím, že Ty jsi ve mně a proměňuješ mě, 

a proto se nemusím příliš trápit tím, 

co si myslí druzí. 

Amen. 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství 2016 do Krakowa 

 

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém 

roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 

Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství  

v Krakově-Lagiewnikách.  

Organizace poutě se ujalo Radio Proglas. 

Více na  pout2016.proglas.cz 

 

 

Převzato z http://www.biskupstvi.cz/ - Biskupství brněnské 

http://pout2016.proglas.cz/
http://www.biskupstvi.cz/
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▪ ▫ ▪ 

Posezení s dechovkou 

Přijměte pozvání na nedělní  odpolední posezení s moravskou dechovkou  Šohajka z Dolních 

Bojanovic a to v Kulturním domě ve Verměřovicích dne 17. dubna 2016 od 15.00 hod. 

MM 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Pozvánky pro mládež 

Akce v diecézním centru života mládeže VESMÍR, Deštné v Orlických horách 

 Offline víkend, 15. – 17. 4. 

 Girl´s víkend, 22. – 24. 4.  

 Cetiletí, 29. 4. – 1. 5.  

Více o akcích najdeš na www.facebook.com v událostech profilu Diecézního centra života mládeže 

VESMÍR. 

 

http://www.facebook.com/
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Světový den mládeže 

Už jste přihlášení na světové setkání 

mládeže? :) Tentokrát se tato výjimečná akce  

s papežem a mladými z celého světa uskuteční 

přímo za rohem v Krakově, a to v druhé půlce 

července! 

Do konce dubna je možné se přihlásit za zvýhodněnou cenu. Pokud vás pojede z jedné rodiny 

víc, je možné požádat na Diecézním centru mládeže o slevu: druhý z rodiny 25%, třetí a další 50%  

z celkové ceny. Více informací o setkání a přihlášku najdete na www.krakov2016.signaly.cz. Neváhej  

a přidej se! ;-) 

Hanča Strnadová 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. dubna 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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