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Vnímat Marii skrze jejího Syna 

„Modlit se růženec není nic jiného, než spolu s Marií rozjímavě hledět na Ježíšovu tvář.“ říká podnětně 

Jan Pavel II. Právě on chtěl, abychom uvažovali i nad tajemstvími Kristova veřejného života ve čtvrtém růženci –

 v Růženci Světla – tedy mezi jeho křtem a umučením. 

Snažme se vnímat Marii skrze jejího Syna. Pokusme se v těchto pěti tajemstvích světla kráčet  

po Kristových stopách. Středem růžence je Kristus. Pozor na správný cíl: musíme být opatrní, abychom 

nepřecenili Mariin význam.  U některých katolíků mám občas dojem, že Bůh a Ježíš Kristus ve srovnání s  Marií 

moc neznamenají. Maria má své vlastní místo, ponechejme jí je. Je největší světicí všech dob. Muslimové  

ji uctívají pod jménem Miriam a pokládají ji za největší ženu světa. My křesťané říkáme, že je největší světicí.  

Bůh je všechno ve všem. Maria je nejkrásnějším 

květem, který stvořil. Kristova matka rozhodujícím způsobem 

ovlivnila jeho lidství. Kristův lidský dech pocházel od ní  

a od jeho adoptivního otce Josefa. Oni dva vytvořili 

bezesporu dílo, které nelze srovnávat s žádným jiným. 

Dovolte mi, povyprávět vám tento podle mě velmi 

pěkný osobní příběh. K mé matce přišel krátce před její smrtí 

kněz, který si ji přál vidět. Přijala ho a on jí řekl: „Chtěl  

jsem poznat lidský zdroj lásky vašeho syna; proto jsem se 

chtěl s vámi setkat.“  

Ano, ten kněz to odhadl správně. Moc lásky  

mé matky mi dala sílu lásku dávat dál. Každá matka kněze  

je skrytým pokladem lásky. Kolik kněžských povolání synů  

se zrodilo v srdcích jejich matek! Následovat Krista a kráčet 

po jeho lidských stopách znamená jít ke zdroji toho, co z něj 

udělalo člověka nabitého láskou, něhou a milosrdenstvím. 

Nikdy na to nezapomeňme… 

 

 

Guy Gilbert, Růženec světla, KNA  2006 

Připravil JF 
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Svatý rok Božího milosrdenství 

Jak proměňovat svůj život v duchu milého srdce? 
 

Tak, jak se Boží láska k člověku projevuje různým způsobem, tak podobně se o totéž má 

pokoušet každý křesťan. Jedním z láskyplných způsobů je milosrdenství. Ježíš říká: „Buďte milosrdní, 

jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36).  

Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, někdy nazýváme „skutky 

milosrdenství“. Křesťané se o ně od nepaměti snažili a shrnuli je do sedmi bodů. Protože člověk nosí 

duši ve hmotném těle, jsou skutky uspořádány do dvou skupin po sedmi: skutky tělesného a 

duchovního milosrdenství.  

Které to jsou? Naši předkové uměli tyto „skutky“ vyjmenovat nazpaměť. Dokážeme to taky? 

Nestačí je však jen znát, důležitější je uvádět je do života, protože „víra bez skutků je mrtvá“  

(Jak 2,26b). 

   Tělesné milosrdenství 

 Nabízet jídlo hladovým 

 Podávat nápoj žíznivým 

 Oblékat chudé 

 Ujímat se lidí bez domova 

 Osobně utěšovat nemocné 

 Navštěvovat vězněné 

 Pohřbívat mrtvé 

Duchovní milosrdenství 

 Nebát se poučovat neznalé 

 Nabídnout radu nerozhodným 

 Povzbuzovat zarmoucené 

 S rozvahou napomínat hříšníky 

 Ochotně odpouštět urážky a ubližování 

 Trpělivě snášet křivdy od událostí a od lidí 

 Modlit se k Bohu za živé i zemřelé 

 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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  Téma měsíce 

Maria – žena a matka 

Pokud nejsme znalci poměrů v Izraeli v době Ježíšově, nedovedeme si přesně představit

všechny okolnosti života běžné izraelské rodiny či domácnosti. 
 

Přesto víme, že úkoly matek jsou 

v mnohém po celé věky stejné – denní starosti, 

mnohdy stále se opakující, naplněné více nebo 

méně láskou. A také starosti a snaha 

porozumět tomu, co se děje v nitru ostatních 

členů doriny. Evangelia nám nedávají o všedním 

životě v nazaretské domácnosti žádné 

podrobné informace. Spíš nás ujišťují  

o obyčejnosti života v neobyčejných 

okolnostech, jejichž smysl se jen postupně 

odhaluje.  

Že se Syn Boží Ježíš stal člověkem „nám 

podobným ve všem kromě hříchu“ znamená,  

že jeho matka Maria se musela osvědčit  

ve dvojí úloze. Jednak jako žena a matka, která 

zastane vše, co tato role pro život rodiny žádá. 

Nikde nečteme, že se slétli andělé a starali se 

 o nazaretskou domácnost, zatímco by se Panna 

Maria věnovala třeba rozjímání. A jednak  

se musela osvědčit jako matka vtěleného Syna 

Božího, která měla uvěřit tomu, co jí bylo 

zvěstováno andělem, a tomu, co postupně 

poznávala z jednání svého dospívajícího  

a dospělého syna.  

Dnes známe celý životní příběh Pána 

Ježíše ze zpětného pohledu. Víme, jak probíhal, 

víme nejen o kříži, ale 

i o vzkříšení. Panna 

Maria však pozvávala 

cestu svého Syna 

postupně, krok  

za krokem. A tak byla 

- jako každá matka - 

vystavena nejen 

denním starostem, 

ale i hlubokým 

otázkám, kam cesta 

jejícho Syna povede.  

Jak to vše bude 

vypadat a jak vše dopadne.  

Oceňovat Mariinu víru a věrnost v celém 

jejím životě a vidět v ní pro nás inspiraci  

a posilu můžeme zřejmě tehdy, když domyslíme 

a doceníme její pozemskou životní cestu. 

Zkrátka vidět velikost prosté, Bohu oddané  

a přes všechny zkoušky věřící ženy v reálném 

životě. Pokud se to člověku podaří, uvidí 

Mariinu velikost ještě zřetelněji a věrohodněji.  

 

Mons. Aleš Opatrný, KTF UK  

Katolický týdeník, květen 2013 

Redakčně zkráceno 

Připravila KŘ 

 

 

▪ ▫ ▪ 
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Majáky mají - podobně jako matky - určité společné rysy 

 

Požehnaná matka z knihy Přísloví 31, 18 měla 

také lampu. Písmo říká, že „její svítilna nehasne  

ani v noci.“ Když jsem čítávala tento verš, říkala  

jsem si: Cožpak ta žena nikdy nespí? Pak jsem si  

ale uvědomila, že se zde nemluví o jejím celonočním 

bdění. Jde o její lampu, nikoli o to, že by nespala.  

Tato žena se stará, aby její lampa měla vždy dostatek 

oleje. 

Hlavním úkolem majáku je dodávat světlo,  

aby námořník viděl pobřeží. Podobně je i matka 

majákem, který vydává světlo, aby provedlo její děti 

oceánem možných voleb. Matčiným světlem  

je Ježíš Kristus. Matka však toto světlo nevydává, 

pokud jí olej v svítilně dojde. 

V listu Efezským 5, 18 čteme: „... naplňujte se Duchem“. V originále je sloveso „naplňovat se“ 

v přítomném čase, vidu nedokonavého. Znamená to, že se máme naplňovat denně a průběžně.  

Je zajímavé, že v Písmu se o Duchu svatém mnohokrát mluví – jistě jste to uhádli – jako o oleji. 

Jak může matce dojít olej? M. Lucado vypráví ve své knize Just like Jesus (Tak jako Ježíš) příběh, 

který nám to osvětlí. 

Strážce majáku, který pečoval o skalnatý úsek pobřeží, dostával olej jednou měsíčně. Olej měl 

zajistit, že světlo nikdy nevyhasne. Jelikož maják stál nedaleko vesnice, měl strážce majáku časté 

návštěvy. Jednou večer ho navštívila žena, která potřebovala olej, aby se její rodin mohla zahřát.  

Jindy potřeboval jeden otec trochu oleje pro svou svítilnu. Jiný si přišel pro trochu oleje, aby si mohl 

namazat kolo. Všechny ty požadavky se zdály být oprávněné a strážce majáku se snažil všem vyhovět. 

Nicméně koncem měsíce mu olej došel, maják vyhasl, a několik lodí ztroskotalo na pobřeží.  

Nadřízení mu to vyčetli: „Olej jste dostal za jediným účelem,“ říkali, „abyste udržoval světlo v majáku.“ 

Matky 21. století jsou v pokušení snažit se naplnit veškeré potřeby, na něž narazí, a že jich není 

málo. Nicméně naším hlavním úkolem je milovat Hospodina, milovat své manžely a pečovat o své 

děti. Všechny další potřeby, které si hlasitě říkají o to, abychom se jim věnovaly, mohou sice být 

oprávněné, ale nemají přednost před péčí o vlastní rodinu.  

 

Být dobrou mámou 

Sharon Jaynesová 

Návrat domů, Praha 2010 

Připravila JN 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 



 Natanael                   Květen 2016 

5 

 

           Když se řekne květen 

V měsíci květnu se můžeme těšit  

na májové pobožnosti k Panně Marii. Slavností 

Seslání Ducha svatého bude končit doba 

velikonoční a nastane mezidobí.  

Ducha svatého dostali apoštolové, jak 

Ježíš slíbil, aby se jim dostalo odvahy.  

Neměli ani strach pro víru v Ježíše zemřít.  

Nejen apoštolové, i mnozí křesťané všech dob 

byli stateční. Bránili svou víru a nebáli se  

za ni zemřít. Duch svatý byl jejich síla a je i silou 

naší v současné době. Odvahu apoštolům,  

kteří se pohromadě ukrývali před Židy, 

dodávala i Ježíšova matka Maria. Ta je také 

posilou pro nás v dnešní době.  

Duch svatý působí v církvi různými 

způsoby: osvěcuje papeže, aby církev vedl do 

nebe, osvěcuje věřící lid, aby se nebál nepřátel 

víry. Duchu svatý bydlí v našich srdcích od křtu 

svatého a vede každého z nás. Své milosti 

rozhojňuje Duch svatý při svátosti biřmování.  

Je to ten stejný Duch svatý, který vedl Petra 

v Římě a také Cyrila a Metoděje. Ti učili naše 

předky znát a milovat Pána Boha. Víru,  

kterou předávali, předali jako otec předává 

svým dětem vzácné dědictví. Modleme se proto 

„dědictví otců zachovej nám, Pane“. 

V květnu také slavíme Nanebevstoupení 

Páně, slavnost Nejsvětější trojice, slavnost Těla 

a Krvě Páně, lidově řečeno „Boží tělo“. Poslední 

květnový den bude patřit svátku Navštívení 

Panny Marie. 

 

Připravila RJ 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

   Zamyšlení 

Svátky Letnic - co může v lidech působit Boží duch? 

 

Zkusme se na chvíli zastavit a vzpomenout na osobnosti, které se opravdu otevřely vanutí Ducha 

svatého. I když většina z nich žila už před staletími, mohou být jejich skutky příkladem pro naše konání  

i dnes - na začátku elektronickými vymoženostmi prodchnutého 21. století. 
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Duch pokoje – apoštol Pavel 

Na počátku Církve nejsou jen 

apoštolové, ale i svatý pavel, Kvůli Evangeliu 

procestoval celou tehdejší Evropu. Více než 

třicet let byl pavel na cestách, aby šířil 

Radostnou zvěst. Všude mluvil o tom, že Ježíš 

znamená pokoj – mezi Bohem a lidmi i mezi 

lidmi navzájem. Všechny jeho dopisy, kterých je 

celkem třináct, končí pozdravem: Milost a pokoj 

buď s vámi! 

Kde začínají lidé žít podle Evangelia, tam 

začíná pokoj. O tom je svatý Pavel přesvědčen. 

To nás jeho listy učí dodnes. Duch pokoje začíná 

působit tam, kde se lidé různých zemí a různých 

kultur stávají společenstvím skrze Ježíše Krista  

a kde to také dokážou společně slavit. 

 

Duch trpělivosti – svatý Rupert ze Salzburgu 

Biskup Rupert přišel na přelomu  

7. a 8. století do Salzburgu. Byl to putující 

kazatel, který ze Salzburgu přinesl Evangelium 

do vzdálených oblastí dnešního Rakouska  

a Bavorska. Úspěch moc velký neměl. Jen velmi 

pomalu se pohanské kmeny obracely  

ke křesťanství. Jistě potřeboval mnoho 

houževnatosti a trpělivosti.  

Dnes bychom takového muže, jako byl 

svatý Rupert, nazvali asi průkopníkem. Díky 

němu se země počala cílevědomě osídlovat. 

V Salzburgském kraji se také zasadil o to, že se 

v něm opět začalo s těžbou soli, která byla  

po pádu vlády Římanů přerušena. Dnes se 

v rakouských Korutanech a Štýrsku nacházejí 

kostely, které tu byly za Ruperta založeny. 

 

Duch dobra – svatý Martin z Toursu 

Víme, že se svatý Martin narodil  

 dnešním Maďarsku. Byl římským vojákem  

v jízdním pluku. Víme, že si ho obyvatelé města 

Tours ve Francii vyvolili za svého biskupa.  

O Martinově dobrotě se už po staletí vypravuje 

a malují se obrazy. Známá je událost, kterou 

umělci tak rádi zpodobňují: Martin jako voják, 

se dělí o svůj plášť s nuzákem. 

Z Ducha dobroty utvářel Martin z Toursu 

svůj život. Moc se neptat, dělit se prostě tam, 

kde je nouze – tak byl Martin zvyklý jednat. 

Duch dobroty je zapotřebí i dnes. Když tě někdo 

prosí, neptej se, jestli z toho budeš něco mít, 

nebo ne, a splň jeho prosbu. Utvářet svůj život 

podle Ducha dobroty, to by se mohlo stát 

životním cílem i pro tebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duch radosti - svatý František 

František z Assisi byl člověk radosti. 

Uměl se radovat z Boha, z krásy stvoření a z lidí. 

Měl to ale často velmi těžké, a přesto  

se radoval. Shromažďoval lidi stejného smýšlení 

a pokoušel se jim předávat něco ze své radosti. 
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Byl to člověk, jehož radost byla nakažlivá. Dnes 

je mnoho živých svědků této radosti. 

Obzvlášť pěkně je tento postoj radosti 

vyjádřen v písni, kterou svatý František složil.  

V této oslavné písni vyslovuje svoji touhu žít  

s celým stvořením jako se svými bratry  

a sestrami. Chválí Boha za slunce, za měsíc,  

za hvězdy, za vzduch, vodu, oheň a zemi. 

Františkovým úkolem bylo předávat dál Ducha 

radosti, jak jej sám zažil. 

 

Duch lásky – svatá Alžběta Durynská 

Alžběta Durynská žila ve 13. století. Byla 

provdána za lankraběte Ludvíka Durynského. 

Zatímco se její manžel často zdržoval  

na císařském dvoře, byla šlechetná Alžběta paní 

na jejich hradě. Otevírala spižírny v době nouze 

a dávala potřebným lidem potraviny i oblečení. 

Se svými služebnicemi, které byly spíše jejími 

přítelkyněmi, pečovala o nemocné. 

Když její manžel zemřel při válečném 

tažení v Itálii, založila Alžběta v Marburku 

nemocnici a ošetřovala tam ty nejpotřebnější. 

Křesťanská Charita (charitas je latinské slovo 

pro lásku projevovanou bližním) se dodnes řídí 

příkladem této světice. Láska k bližnímu 

znamená dávat víc, než jen z přebytku, dávat 

musí člověka skutečně něco stát. Alžběta 

rozdala tolik, že už sama neměla nic. 

 

Duch věrnosti – svatý Maxmilián Kolbe 

Pater Maxmilián Kolbe se za  

své křesťanské přesvědčení dostal  

do koncentračního tábora. Za zveřejňování 

náboženských textů, které byly v době nacismu 

zakázány a za svou věrnost Bohu odvezen do 

koncentračního tábora v Osvětimi. Maxmilián 

Kolbe zemřel v bunkru hladu v roce 1941. 

Jednomu vězni se tehdy podařilo z tábora 

uprchnout. Za to bylo deset mužů odsouzeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k 

smrti v bunkru hladu. Mezi odsouzenými byl i 

otec rodiny a Maxmilián Kolbe se dobrovolně 

přihlásil místo něho. Přivedla ho tam věrnost 

jeho víře. Věrnost říci vždycky to, co je člověk 

povinen říci vzhledem ke své křesťanské víře a 

věrnost uskutečňovat svá slova v životě. Obojí 

bylo pro otce Maxmiliána důležité, i když ho to 

stálo život. 

 

Duch vlídnosti – Tereza z Kalkaty 

Matka Tereza, jak ji každý znal 

pojmenovávat, přestala jednou vykonávat  

své povolání učitelky a začala v indické Kalkatě 

pečovat o staré a umírající lidi, o které se nikdo 

nestaral. její příklad brzy způsobil, že se našli 

pomocníci a pomocnice, kteří chtěli žít  

pro druhé stejně tak, jako Matka Tereza.  

Její přátelství šlo tak daleko, že se svými 

chudými sdílela jejich chudobu. 

Dnes pracují Misionářky lásky – tak se 

jmenuje řád, který založila, na celém světě, 

především v chudinských čtvrtích velkoměst. 

Cílem tohoto společenství je uskutečňovat 

Boží lásku mezi všemi lidmi kdekoli  

na světě. 

 

 

Připravil JF 

 

▪ ▫ ▪  
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  Z farnosti 

Horské klubání 

Jak napovídá název - klubání je určeno 

pro Klubka misijní a odehrává se na horách.  

Ve dnech 15. – 17. dubna proběhlo již 9. Horské 

klubání v hotelu Erlebachova bouda  

ve Špindlerově Mlýně. My jsme se s naším 

Klubkem z Jablonného účastnili této akce 

poprvé. Co všechno jsme zažili? 

Stateční misionáři překonali všechny 

útrapy daleké a náročné cesty, nenechali se 

odradit sněhem, větrem ani deštěm, který nás 

v Krkonoších čekal, a dokonce dobyli i hranici 

s Polskem. Vrátili se však zpět do misijního 

území země české, protože i zde je práce dost. 

V příjemném prostředí Erlebachovy boudy jsme 

se seznámili s ostatními Misijními klubky z celé 

republiky, vzájemně jsme se podělili  

o své nápady a načerpali inspiraci a povzbuzení 

pro další aktivity. 

Jsme vděční milým hostitelům – 

majitelům Erlebachovy boudy, kteří celou akci 

pro Misijní klubka sponzorují. Bylo nám tam 

opravdu příjemně! 

 

A co se ještě líbilo dětem? 

„Pěkné ubytování… dobré obědy… 

vyrábění různých věcí…nejlepší byl výhled 

z okna… romantická příroda… jak tam k nám 

byli hodní, i když nás tam bylo hodně, tak pořád 

dokola umývali talíře… bohoslužba slova 

venku… mše sv. ….“ 

 

Barunka, Dorotka, Káťa, Klárka, Kuba, 

Matěj, Mája, Miriam

 

 ▪ ▫ ▪  

 

Příprava na první svaté přijímání 

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání bude zahájena 

v úterý 10. května při mši sv. od 17:00 hod.  

Prosíme rodiče, aby do kostela přišli spolu s dětmi. 

Po mši sv. proběhne krátké setkání na faře. 

 

 

První svaté přijímání bude v Jablonném n. Orl. uděleno v neděli 12. června 2016. 

 

 

 

▪ ▫ ▪  
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Pouť důvěry vstříc Božímu milosrdenství 

Pouť důvěry vstříc Božímu milosrdenství  

je modlitební aktivita, která je inspirována Putovními 

svatyňkami Schönstattského hnutí v ČR  

a v královéhradecké diecézi probíhá během Svatého 

roku milosrdenství. Obrázky si bude v průběhu celého 

roku podle měsíčního rozpisu předávat okruh 

přihlášených rodin či jednotlivců. 

Přijetí obrazu do rodiny může být vnímáno jako 

taková malá duchovní obnova, setkání kolem obrazu 

Božího milosrdenství by se pak mělo nést v duchu 

přání papeže Františka pro tento rok: "Zvláštním 

znamením Svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk svým životem 

ubírá.“   

Na základě slov Svatého otce má být i tento obraz Božího milosrdenství pomůckou k tomu, 

abychom s otevřeným srdcem vešli do brány milosrdenství, ať už v Římě nebo na území naší diecéze  

či v našich domovech. 

  

 
Průběh putování v praxi 

 Asi deset domácností – ať rodin nebo jednotlivců – utvoří putovní okruh.  V tomto okruhu 

putuje obraz Božího milosrdenství. U každého zůstává několik dní (je to podle počtu lidí, aby 

obraz byl v každé domácnosti jednou měsíčně). Případně se putování přizpůsobí místním 

okolnostem. 

 Předání obrazu dalšímu účastníkovi záleží na vzájemné dohodě. Lidé si ho mohou předat  

v kostele anebo při společné návštěvě. 

  Obraz dáme doma na důstojné místo. Má to být zároveň tam, kde se odehrává náš všední den.  

Během dnů návštěvy se snaží rodina (jednotlivec) najít si chvíli čas pro Boha, pokud možno 

společně. 

 Průvodce, jeden člen z putovního okruhu, přebírá úkol kontaktní osoby. Je zodpovědný  

za dobrou organizaci ve své skupině. 

 Noví členové mohou být vždy zapojeni do okruhu po dohodě s kontaktní osobou. Účastníci 

mohou kdykoliv z okruhu vystoupit. Informují o tom kontaktní osobu. 

  Celá iniciativa trvá po celý Svatý rok milosrdenství 2015-2016. Může pokračovat i dále.  

Pokud se ukončí, ikonu i knihu si může kdokoliv ponechat. 

 Účastníci nemají žádné jiné závazky. 

Připravil PPP 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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  Poutnická křížovka 

S jarními měsíci se otevírají nejenom brány šlechtických sídel,  

ale také se započíná šňůra poutí jak na známých tak i na méně známých 

poutních místech. Pojďme se alespoň v malé luštěnce s některými z nich 

seznámit a při tom odhalit jedno ze stále aktuálních poselství Boží Matky. 

Maria, matka Božího Syna, matka Ježíšova nás po staletí doprovází 

 i svou osobní přítomností svými zjeveními. Na mnoha těchto místech často 

sdělovala svědkům svých zjevení poselství pro nás: „Pro všechny moje děti, 

které ke mně s důvěrou v modlitbě vzhlížejí, jsem připravila…“ 

 

Křížovku připravil JF 

1              

2       

3         

 4         

5                     

6                 

 7                 

8         

9         

10                  

11           

12                  

13           

 

 

1 - Vrchol 544 m. n. m. v benešovské pahorkatině s poutním chrámem Sv. Jana Křtitele a Panny Marie 

Karmelské. 

2 - Jméno poustevníka, jehož hrob je v poutním místě nedaleko města Berouna. 

3 - Sídelní hrad pana Havla z Jablonného, manžela svaté paní Zdislavy. 

4 - Ze Svatého kopečku se dá přehlédnout oblast Hané, jejíž metropolí je město… 

5 - Poutní místo nedaleko Konice, kde podle zbožné pověsti docházelo k zázračným uzdravením  

u studánky zvané „Svatá voda“. Dodnes je zde uctívána dřevěná Pieta. 

6 - V této hornické osadě dal Uničovský rychtář Jiří Greschenberger postavit jako poděkování  

za záchranu života při nebezpečném pádu do rokle kostel Panny Marie Sněžné. 
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7 - V tomto městě se v chrámě Očišťování Panny Marie před obrazem tzv. černé byzantské Madony 

s žehnajícím děťátkem se zářícím sluncem a měsícem – symboly Panny Marie - udála četná uzdravení. 

Letošního 30. dubna se zde koná pouť tatínků a dětí ke svatému Josefu Dělníkovi. 

8 - Jméno svaté převorky dominikánského řádu v piemontském městě Vercelli, mystičky, která zemřela 

v roce 1314. 

9 - Rodiště českého světce, který byl generálním vikářem pražského biskupa Jana z Jenštějna. 

10 - Název od roku 2010 obnovené trasy pro poutníky mezi premonstrátským klášterem v Teplé  

a mariánským poutním místem blízko Žlutic, kde byl od roku 1717 uctíván dobrotivý obraz Panny Marie 

Pomocnice, lidově nazývaný „panenka skákavá“. 

11 - Místo sedminásobného zjevení Panny Marie hajnému Matúši Lašutovi v lesích na severozápadě 

Slovenska. 

12 - Horské poutní místo v Jeseníkách s vodní kaplí nad pramenem. Voda z něho měla uzdravit 

z nemoci revírníka. Němečtí věřící pocházející z tohoto kraji si podle původní kaple postavili její kopii 

v německém Wielersbachu. 

13 - Kamenná mohyla pod Lysou horou postavená na památku pětice skautů umučených nacisty. 

 

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 22. 5. 2016. 

 

▪ ▫ ▪ 

 

Správné řešení velikonoční křížovky 

„Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu.“ (J 19 1-3) 

Údajně byl tento nástroj Kristova trýznění upleten z rostliny jménem 

ALIURUS SPINA-CHRISTI  neboli „trnovec Kristův“. 

Jedná se o prastarou mediteránní léčivou rostlinu. Právě  

z větví tohoto keře byla údajně spletena trnová koruna Ježíše Krista. 

Některé teorie však za rostlinu Kristovy koruny pokládají gundelii 

(Gundelia tournefortii). 

Tuto křížovku správně odhalili a řešení odevzdali tito farníci: 

1-Marie R., 2- Václav H., 3-Barbora N., 4-Kateřina N., 5-Miriam F.,  

6-Johanka F., 7-Klára J., 8-Marie K.  Z účastníků druhého kola vylosoval 

vítěz prvního kola, pan Václav H. Kláru J., která bude odměněna 

věcnou cenou.  

Srdečně blahopřejeme! 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

http://botany.cz/cs/gundelia-tournefortii/
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  Pozvánky 

 V měsíci květnu po každé večerní mši sv. - Májové pobožnosti v kostele sv. Bartoloměje 

 10. května, 17 hod – Mše sv. nejen pro děti v kostele sv. Bartoloměje.  

 Přede mší sv. bude příležitost pro děti ke svátosti smíření. 

 15. května, 18:00 hod - Na koloběžce Skotskem - promítá  a vypráví Anička Šafářová na faře 

v Jablonném 

 21. května - Diecézní setkání dětí v Hradci Králové. Bohatý program je uveden na plakátkách 

na nástěnách v kostele. Akce je určena i pro rodiny s dětmi. 

 22. května, 9:30 hod - Poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice v Jamném n. Orl. kytarová 

rytmická mše. 

 24. května, 18:00 hod se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje Májová pobožnost, kterou pro vás 

připraví děti z Misijního klubka.  

 Oslovíme Pannu Marii jako Matku všech národů a budeme ji prosit o ochranu pro 

jednotlivé světadíly a celý svět a představíme některé obrazy P. Marie. Děti mohou 

přinést jakoukoliv kytičku, kterou předáme na oltář Panny Marie.  

 26. května, 18:30 hod – Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v kostele sv. Bartoloměje.  

 Za příznivého počasí oslavíme slavnost „Božího Těla“ průvodem kolem kostela.  

Kdo by se chtěl zapojit do přípravy některého z oltářů, ať se hlásí u pana faráře.  

Děti, které by se chtěly zúčastnit průvodu jako družičky, bude mít na starost  

J. Najmanová. Družičky se sejdou v 18:00 hod před vchodem do sakristie a mohou si 

s sebou přinést košíčky s drobnými kvítky. 

 26. května, 20:00 hod – Net for God,tradiční promítání filmu s diskusí na faře v Jamném n. Orl.  

 31. května, 18:00 hod – Modlitby matek v kostele sv. Bartoloměje. 

 7. Června, 20:00 hod – Varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje. 

 V rámci Letohradského varhanního léta předvede své umění Torbens Krebs z Dánska 

pod názvem Fascinace varhan, vstupné 50,- Kč (zlevněné 30,-). 

 18. června – Tradiční pouť farníků na Horu Matky Boží do Králík. Podrobnosti budou 

oznámeny.  

 25. června – Poutní zájezd na Turzovku 

 10. září – Plánována Pouť do Želiva 

 Zájemci hlaste se, prosím, u P. Pokorného do konce června.  Potřebujeme zjistit, 

zda by se obsadil autobus. Předpokládaná cena 300,- Kč.  



 Natanael                   Květen 2016 

13 
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  Pozvánky pro mládež 

 20. - 22. května se v Diecízním centru života mládeže VESMÍR v Deštném v Orlických horách 

uskuteční Fantasy teenagers víkend pro mladé od 12 let.  

 

 Následující víkend 27. – 29. května bude VESMÍR patřit umění. Hlavním tématem bude 

„Příroda umí umění“. Více naFB https://www.facebook.com/events/566272380219778/  

 

 27. - 29. května se také odehraje velkolepá akce – Big vikariátko v Kutné Hoře. Více na FB 

https://www.facebook.com/events/1051530191593709/. Je to příležitost seznámit se  s mladými  

z různých vikariátů a podívat se na známá i běžným očím ukrytá místa Kutné Hory.  
 

 Srazem na žamberském náměstí vypukne v sobotu 21. května ve 14 hod OMlad = 

Odpoledne mladých :). Těšit se můžete na témátko, mši svatou, opékání, za hezkého počasí  

i sportování. Budeme se zamýšlet nad tématem milosrdenství a připravovat se na Světové 

setkání mládeže v Krakově. Více informací se dozvíš na  
www.mladezzamberk.webnode.cz/news/odpoledne-mladych-v-zamberku-2016 

 

Neváhej a přidej se! :) 

Na všechny akce jste srdečně zváni! 

 HS 

▪ ▫ ▪ 

 

https://www.facebook.com/events/566272380219778/
https://www.facebook.com/events/1051530191593709/
http://www.mladezzamberk.webnode.cz/news/odpoledne-mladych-v-zamberku-2016
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 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 10. cervna 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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