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Ročník VI.         Červenec, srpen 2016           Číslo 45 
 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 
 

 

Před několika lety jsem s několika kamarády navštívil Ural. Naše výprava se 

odehrála na přelomu července a srpna. Celou dobu pršelo a teplota vzduchu se 

pohybovala okolo šesti stupňů celsia. Když jsme si před jedním domorodcem posteskli, 

že si léto představujeme jinak, ujistil nás, že i k nim na Sibiř zavítá každý rok teplé léto. 

Na moji otázku: “Kdy to tedy bude?“ pobaveně odpověděl: „To je každý rok jinak.  

Třeba vloni vyšlo léto na čtvrtek.“ 
 

Pokud neplánujete trávit dovolenou,  

nebo prázdniny na Sibiři, čeká Vás spousta 

prosluněných, příjemně teplých dnů.  
 

Přeji všem čtenářům Natanaela, aby nejen 

dny dovolené a prázdnin, ale i vztahy s lidmi,  

se kterými tyto dny prožijete, naplnilo hřejivé 

teplo vzájemné lásky.  Pán Ježíš nás vybízí 

v evangeliu, abychom byli světlem světa. 

Nesnažme se napodobovat chladnou polární 

zář, ale buďme letním sluncem. 

 

Přeji všem krásné a požehnané léto.   

 

 

 

 

 

P. Pavel Pokorný 
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Svatý rok Božího milosrdenství 

Úcta k Božímu milosrdenství v životě křesťana 
 

Hodina milosrdenství, Korunka, obraz 

Ježíše milosrdného a svátek Božího 

milosrdenství jsou základní formy úcty k Božímu 

milosrdenství. V Církvi byly vždy přítomné 

veškeré prostředky spásy. Někdo se tak může 

ptát, jestli jsou vůbec potřeba nějaké nové 

formy kultu? 

Žádná z forem úcty k Božímu 

milosrdenství není povinná. Jsou to doporučení, 

návrhy, nové možnosti, jak chválit Boha. 

 Podle Deníčku jsou nejdůležitější obraz 

a svátek Božího Milosrdenství. Proč tomu tak 

je? Obraz, který visí v kostele, kapli či v bytě, 

k nám promlouvá, něco nám přibližuje, zvláště 

svým nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti! Připomíná 

člověku milosrdného Boha Otce, který je  

na nebesích.  

Ohledně svátku bych rád poukázal  

na další zajímavou souvislost: v meziválečném 

období schválila církevní autorita vznik nové 

kongregace sester benediktinek – samaritánek. 

Její zakladatelka, sotva dvacetiletá Jadwiga 

Jaroszewska, si dala za cíl chválit Boží 

spravedlnost. Zanedlouho se však sám Ježíš  

 

 

Domáhá svátku Božího milosrdenství a svou 

žádost odůvodňuje nikoli pouze nutností 

chválit, ale především hlásat světu Boží 

milosrdenství.  

Ano, veřejná oslava svátku Božího 

milosrdenství má hlásat světu milosrdného 

Boha. Volba první neděle velikonoční nebyla  

náhodná: během celého liturgického roku se 

k Bohu obracíme nejdříve s prosbou  

o milosrdenství (v době a postní), následně 

děkujeme za prokázané milosrdenství (v době 

vánoční a velikonoční). Proto Jan Pavel II. 

neváhal a v roce velkého jubilea spolu 

s kanonizací s. Faustyny ohlásil světu velký 

svátek Božího milosrdenství.  

 

z rozhovoru s otcem Lucjanem Balterem SAC, 

profesorem teologie a šéfredaktorem časopisu 

„Communio“ 

Připravil JF 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Když se řekne červenec … a srpen 

 
Měsíce červenec a srpen jsou měsíce 

v mezidobí.  Významným svátkem je svátek  

sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů  

a to 5. července. 26. července je svátek  

sv. Anny, patronky Orlických hor, která přináší 

chladná rána, jak praví lidová pranostika.  

15. srpna je slavností Nanebevzetí Panny 

Marie. Středa 24. srpna patří svátku patrona 

našeho farního kostela v Jablonném  

sv. Bartoloměji.  

 

Připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Ze života svatých 

Svatý Bartoloměj  

Sv. Bartoloměj žil v 1. století. Bartoloměj 

je na seznamu učedníků prvních tří evangelií  

a ve Skutcích apoštolů. Jeho plné jméno bylo 

pravděpodobně Natanael Bar-Tolmai. 

Přijmeme-li velmi pravděpodobný 

odhad, že Bartoloměj je totožný s tímto 

učedníikem Ježíšovým. Ten se prve 

pochybovačně ptá Filipa, když se dozví, že našli 

„toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci“, 

a že „je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta“, „může 

z Nazareta vzejít něco dobrého?“ O něm říká 

Ježíš, když vidí, jak k němu Natanael přichází: 

„to je pravý Izraelita, ve kterém není lsti.“  

A Natanael nakonec přemožen řekne: „Mistře, 

ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraelský!“  

Nevíme nic o Bartolomějově činnosti po 

Letnicích. Podle legend působil v Rygii, 

v Mezopotamii či dokonce v Indii. Nejspíš proto, 

že podle tohoto podání zemřel mučednickou 

smrtí. Byl zaživa stažen z kůže, jak to také 

znázornil Michelangelo a obzvlášť Ribera.  

Sv. Bartoloměj je patronem sedláků, 

krejčích, pastevců, vinařů, řezníků, koželuhů  

a knihvazačů. Atributem je kniha a nůž.

Převzato z knihy Svatí církevního roku 

Připravila RJ 
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Antonietta Meo 

Ctihodná Antonietta Meo je známá tím, že svěřila svou nemoc a utrpení do rukou Pána. Pokud ji 

kanonizují, stane se nejmladší nemučedničkou vyhlášenou za svatou. Inspirujme se jí příkladným životem. 

 

Antonietta Meo (přezdívaná Nennolina) se 

narodila 15. prosince 1930 v Římě v Itálii. Ve třech 

letech začala chodit do katolické školy. Byla milé  

a radostné dítě.  

Když měla Antonietta čtyři roky, rodiče  

si všimli, že jí otekla levá noha. Mysleli si, že se 

zranila, když spadla a že to není nic vážného.  

Po několika nesprávných diagnózách jim doktoři 

oznámili, že otok je agresivní forma rakoviny kosti. 

O rok později jí amputovali nohu.  

Antonietta dostala protézu a vrátila  

se do školy. V té době psala i listy Ježíši, Marii  

a svatým. Celkově napsala více než sto listů.  

Listy položila k sošce malého Ježíška, kterého měla  

v pokoji, aby si je mohl v noci přečíst.  

V listech mu psala, že zhřešila, a že se Mu celá 

odevzdává.  

Máma jí 

navrhla, ať napíše 

dopis matce 

představené, která ji 

ve škole učila, aby 

mohla jít spíše  

k prvnímu svatému 

přijímání. Vyhověli jí  

a na První svátek 

vánoční mohla 

přistoupit k prvnímu přijímání. Přestože měla 

bolesti a umělou nohu, uctivě klečela se sepjatýma 

rukama po celou mši. V dopise, který napsala Ježíši 

před mší, Mu řekla, že bez Jeho milosti,  

by nedokázala nic udělat.  

Nádor se jí rozšiřoval do celého těla. 

Všechny bolesti, které musela přetrpět, obětovala 

Ježíši. V dopise Mu napsala, že Mu obětuje všechna 

trápení se svou nohou. "Bolest je jako látka. Čím je 

silnější, tím je vzácnější," řekla Nennolina.  

Čtyři dny před svou smrtí trvala na tom,  

že napíše Ježíši dopis. V něm Ho žádala,  

ať požehná každého, koho miluje a prosila ho za 

milost, aby dokázala snášet bolesti.  

List ukončila slovy: "Tvá sestřička ti posílá množství 

polibků."  

Když umírala v noci 3. července 1937, 

prosila svou matku, ať nepláče. Řekla jí,  

že Svatá Terezie od Dítěte Ježíše jí oznámila,  

že nastal její čas. S úsměvem na tváři vydechla 

naposled. Měla jen šest let, když zemřela.  

Papež Benedikt XVI. odsouhlasil  

17. prosince, 2007 dokument uznávající Antoniettu 

jako ctihodnou. Její život byl svědectvím svatosti 

pro děti, které trpí. Papež řekl, že kromě jiných 

křesťanských ctností nám šla příkladem ve víře  

a nezoufání a proto máme následovat její život.  

 
 

¨ 
Ctihodná Antonietto Meo, oroduj za nás! 

 

 

Převzato z www.fatym.com 

Redakčně zkráceno 

Připravila JN 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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   Zamyšlení - Rodinná modlitba 

K času oddechu patří nejen knížka 

s dobrodružným příběhem - pro deštivý letní 

den, ale i chvíle prožité pospolu s rodinou, 

s příbuznými. 

Snad se příliš nepletu, když prohlásím, 

že snad není mezi námi mnoho lidí, kteří nikdy 

neslyšeli nebo nečetli příběh o Ostrovu 

pokladů, či neviděli některé z jeho filmových 

zpracování. Robert Luis Stevenson, autor 

Ostrova pokladů a dalších romantických 

příběhů, se na konci svého života usadil na 

ostrovech Samoa v Tichomoří. Právě zde přejal od domorodců obyčej zakončovat každý den modlitbou. 

Několik jich napsal pro svou rodinu.  

Zde můžete využít jednu z těch nejpoutavějších – třeba jako inspiraci pro modlitu v kruhu vaší 

rodiny: 

 

Pane, prosím pohlédni na naši rodinu,  

která se tu shromáždila. 

Děkujeme ti za příbytek,  

který nás chrání,  

za lásku, která nás sjednocuje, 

za pokoj tohoto dne, za naději na zítřek,  

za zdraví, za práci, za potravu  

        a za krásnou oblohu. 

Děkujeme za všechny přátele,  

které máme na světě, 

a za přátelskou pomoc,  

které se nám dostává. 

Očisti naše srdce od každé skryté 

        nevraživosti. 

Uděl nám milost a odvahu být trpěliví  

     a vytrvat. 

Daruj nám odvahu a veselost a mír 

ducha. 

Požehnej našemu skrovnému namáhání,  

je-li to tvá vůle. 

A jestli je tvá vůle jiná, dej nám sílu čelit 

tomu,  

co nás čeká, abychom byli stateční 

v nebezpečí,  

pevní v neštěstí, umírnění v hněvu,  

trpěliví s vrtochy osudu 

a abychom byli věrní až k branám smrti  

a milovali jedni druhé. 

Obracíme se na tebe, jako jíl na hrnčíře,  

jako mlýn na vítr, jako děti  

na svého otce 

a moc tě prosíme o pomoc a slitování, 

ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 

Amen. 

 

Robert Luis Stevenson: Culver Pictures, This Week Magazine 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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  Z farnosti 

První svaté příjmání 

 

V neděli 12. 6. 2016 přistoupilo sedm dětí 

z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Rádi 

bychom vám tyto děti přiblížili nejen na fotografii, 

ale i odpovědmi na několik otázek. 

Připravila JN 

   

 

   Nela Chládková      Aneta Rousová           Simona Kalousková         Jan Krátký 

                               

 

                                     

  Dominik Appl       Dorota Najmanová       Jan Kaplan 

 

Podle čeho poznáš, že existuje Bůh? 

 Jenda: Podle kostela.  

 Dorota: Řekla jsem si, že kdo stvořil 

svět?  

 Aneta: Podle lidí, kteří věří. 

 Nela: Podle toho, že ho cítím.  

 

Proč chodíme do kostela? 

 Simona: Abychom se modlili.  

 Honza: Aby nás viděl Ježíš.  

 Dorota: Abychom někdy Pána Ježíše 

navštívili.  
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Co je to svaté přijímání? 

 Aneta: Abych mohla přijímat Ježíše. 

 Dorota: Že se duše očistí a děti můžou 

přijímat tělo Kristovo.  

 Nela: Poprvé ochutnáme oplatek. 

 Simona: Přijímám Pána Ježíše.  

 Dominik: Pán Bůh. 

Jaký je Tvůj nejoblíbenější příběh o Pánu 

Ježíši? 

 Honza: Jak šel po vodě. 

 Nela: Jak se narodil. 

 Jenda: Ukřižování.  

Znáš nějakou větu nebo slova, která řekl Pán 

Ježíš? 

 Dominik: Pokoj vám!  

 Nela: Nejenom chlebem… 

 Honza: Toto je moje krev, která se za vás 

prolévá.  

Napadne Tě nějaké přirovnání? Ježíš je jako… 

Bůh je jako… 

 Simona: Ježíš je jako slunce. Bůh je jako 

otec.  

 Honza: Ježíš je jako Bůh. Bůh je jako 

Ježíš.  

 Jenda: Ježíš je jako tatínek.  

Na co by ses chtěl/a Pána Ježíše zeptat, kdybys 

mohl/a? 

 Nela: Proč putoval 40 dní pouští. 

 Honza: Jak chodil po vodě.  

 Dorota: Co bylo před tím, než byl svět.  

 Jenda: Jaké je to létat.  

Za co bys chtěl/a Pánu Ježíši nejvíc poděkovat? 

 Dominik: Za zemi.  

 Aneta: Za lidi.  

 Honza: Že se za nás vydává.  

 Jenda: Za náš život.  

 

Co se ti nejvíc líbí v kostele? 

 Jenda: Mně se v kostele nejvíc líbí 

ministrovat.  

 Aneta: Oltář a obětní miska.  

 

Co je v kostele nejdůležitější? 

 Nela: Pán Ježíš. 

 

Co myslíš, z čeho má pán Ježíš největší radost? 

 Dominik: Když se modlíme.  

 Jenda: Z toho, že chodíme do kostela. 

  

Děkujeme dětem za rozhovor. 

▪ ▫ ▪  

Z Jamného nad Orlicí 

U příležitosti žehnání nové sochy Panny 

Marie se konala první májová pobožnost 

v Jamném nad Orlicí na dolním konci. Při této 

příležitosti seznámil přítomné starosta obce 

s průběhem prací, historií této sochy a jejím 

finančním zabezpečením.  

Slavnostní bohoslužba byla doplněna 

kulturní vložkou žáky ze Základní umělecké 

školy v Jablonném nad Orlicí a zpěvy 

chrámového sboru z Jamného nad Orlicí.  
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Dnes již má tato socha i název, který se 

začíná užívat a to Panna Marie Ve Skalách. 

Zásluhou obecního úřadu bylo prostě a vkusně 

upraveno okolí sochy. Nyní je na nás farnících, 

abychom převzali starost o tuto církevní 

památku.   

Jak již asi všichni víte, jde o kopii 

zhotovenou podle originálu Ing. Kozlovem. 

Originál byl opraven stejným sochařem. 

Nesnese však působení povětrnostních vlivů  

a musí být před nimi chráněn. Čeká nás proto 

další úkol, najít vhodné umístění tohoto 

originálu. 

Vrátíme-li se i několik roků zpět, pak 

musíme s povděkem konstatovat, že na malé 

sakrální památky byly vynaloženy značné 

finanční prostředky z rozpočtu obce a dotací. 

Zastupitelům obce není stav církevních 

památek lhostejný, za což jim patří upřímný dík 

a Pán Bůh zaplať. 

 Pozvání 

V roce 2015 byl OÚ Jamné nad Orlicí 

zabezpečen nový obrázek sv. Martina. 

Prohlédnete-li si přiloženou mapku, z které je  

patrné kde obrázek naleznete, pak uvidíte, že je 

součástí řetězce sakrálních památek 

nacházejících se na horním konci obce.  

Farníci z Jamného nad Orlicí vás zvou na 

žehnání tohoto obrázku, které provede P. Pavel  

Pokorný 24. července 2016 v 16.00 hodin. 

Trochu historie k tomuto místu jsme 

vám přiblížili v tomto časopise v loňském roce - 

Léto 2015. Pokud vám některé okolnosti 

nedovolí žehnání se účastnit, doporučujeme 

tato místa navštívit jindy. Odměnou vám bude 

nejen možnost rozjímání a meditace v klidné 

krajině, ale i daleké výhledy za hezkého počasí

. 
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Informace 

Na schůzce farní rady dne 7. června 2016 bylo 

dohodnuto, že další schůzka bude 12. července 2016 

v 19.00 hodin na faře v Jamném nad Orlicí. Připomínky 

farníků a náměty můžete předat kterémukoliv členu 

farní rady. 

 

Připravil Jan Černohous

 

 

▪ ▫ ▪  

I Jabloňáci se vypraví na Světový den mládeže 
 

Na konci července se statisíce mladých 

lidí z celého světa vydají na cestu do polského 

Krakova, aby se společně modlili, slavili, 

radovali se a přemýšleli o úryvku z Písma 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7).  

Mezi nimi přijali pozvání papeže 

Františka i Gabča Krátká, Barča Langrová, Kuba 

Grus, Gabča, Kristy a Hanka Strnadovy  

z jablonské farnosti.  

U vzniku Světových dní mládeže stál 

polský rodák, krakovský arcibiskup  

a nezapomenutelný papež Jan Pavel II, který si 

přál, aby tato mezinárodní setkání podporovala 

angažovanost mladých v církvi a ukazovala 

světu živou víru.  
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Světová setkání se Svatým otcem se 

konají každé dva nebo tři roky a jistě není 

náhoda, že se to letošní uskuteční právě  

v Krakově, městě spojeném s Janem Pavlem II., 

ale také se sestrou Faustinou Kowalskou, z jejíž 

zkušenosti vznikla úcta k Božímu milosrdenství.  

Na setkání je stále možné se přihlásit  

na webových stránkách 

www. krakov2016.signaly.cz. (Přihláška nabízí i 

variantu pro rodiny, které by se chtěly zúčastnit 

sobotní vigilie a závěrečné mše svaté  

s papežem Františkem.)  

 

 

HS 

 

▪ ▪ ▪ 

 

Modlitba za Světový den mládeže v Krakově 2016 

 

Bože, milosrdný Otče, 

který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku 

a vylil jsi ji na nás v Duch Svatém, Utěšiteli, 

svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka. 

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků. 

Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa 

a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově. 

Nebeský Otče, učiň z nás svědky tvého milosrdenství. 

Nauč nás přinášet víru pochybujícím, 

naději rezignovaným, lásku ochablým, 

odpuštění viníkům a radost smutným. 

Kéž se jiskra milosrdné lásky, 

kterou jsi v nás roznítil, 

stane ohněm přetvářejícím lidské srdce 

a obnovujícím tvář země. 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás. 

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás. 

 

▪ ▫ ▪  

http://krakov2016.signaly.cz/
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Vítáme nové farníky  

Rádi bychom vás seznámili s  novými malými členy farního společenství, které vídáme v kočárku 

 v kostele v Jablonném. V uplynulém školním roce byla těmto dětem udělana svátost křtu. Poprosili jsme 

některé z maminek o aktuální fotografii a pár řádků: 

 

Zuzana Vacková 

Jméno naší 

dcery pochází 

z hebrejského 

jména a 

znamená lilie. 

Jako patronku 

jsme jí zvolili 

 sv. Zuzanu 

Římskou, 

vzdělanou a vznešenou křesťanku žijící ve 3. 

století, která se odmítla vdát za bohatého 

Římana. Byla sťata nebo upálena. Je patronkou 

proti neštěstí, pomluvám a dešti. V Bibli je 

zmínka o bohabojné ženě Zuzaně, která byla na 

základě falešné výpovědi dvou starších 

vážených židovských mužů neprávem obviněna 

z cizoložství. Hrozila jí smrt. Bůh jí však poslal na 

pomoc proroka Daniela, který vyslechl oba 

muže, zjistil v jejich výpovědích nesrovnalosti a 

Zuzana tak byla zachráněna. 

Naše Zuzanka má skoro pořád dobrou 

náladu a s velkým zájmem objevuje svět.  

▪ ▫ ▪  

Bernard Mrázek 

Náš Berny, Bertík 

se nám narodil 

21. 8. Jméno 

vybral manžel. 

Svouvisí s pěknou 

rodinou historií, 

která nás posilnila 

ve víře.  

Sv. Bernard 

z Clairvax byl opat 

a učitel církve. Je patronem včelařů, vzývaným 

pomocníkem v hodině smrti a patronem proti 

dětským nemocem. Jeho atributy jsou pes, 

kniha, P. Maria a úl. Tvrdil, že do nebe se dá 

přijít jen skrze Pannu Marii. On sám byl jejím 

velkým ctitelem a zrovna nedávno jsem se 

dozvěděla, že modlitbu, kterou jse se už 

v dětství modlili, pochází právě z pera sv. 

Bernarda.  

Svatý křest18. 10 jsme prožili společně 

s našimi příbuznými a přáteli v kostele sv. 

Vavřince v čenkovicích. Berny nám dělá jen 

radost. Rád jí a svojí přítomností obohacuje nás 

rodiče, a stejně tak jeho staršího bratra 

Kubíčka. Ten je šťastný, že nás je konečně víc.  

▪ ▫ ▪ 

Robin Řehák 

Robinovi jsme vybrali pro svatý křest 

jméno Jiří. Tento svatý byl římským vojákem a 

mučedníkem. Bývá znázorňován v boji s drakem 

a je patronem skautů. Náš Robin má rád 

společnost lidí a je velkým pozorovatelem 

zvláště v přírodě. Často překvapí, čeho všeho si 

všimne. Těší nás vidět, jak se rozvíjí a poznává 

svět. 

 

Pripravila JN, KŘ 
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Hnízdečko 

Po celý školní rok přicházely maminky s předškolními dětmi na faru do Hnízdečka. Vítalo je tam 

sluníčko, které si s dětmi povídalo a zpívalo. Sluníčko letos mává na cestu do školy Filípkovi, Kristýnce, 

Magdalence a Marušce a bude se těšit, že v novém školním roce za námi do Hnízdečka přiletí zase noví 

ptáčci :-) 

 

Připravila JN 

 

Poděkování 
 

Děkujeme Janě Najmanové za péči o Hnízdečko, 

za pečlivě přichystaný program 

a laskavý přístup k nám všem. 

Přicházíme rádi a těšíme se na setkávání 

v dalším školním roce. 

         Děti a maminky 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Pozvánky 

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

 Mše svatá na poděkování za uplynulý školní rok bude ve čtvrtek 30. června od 17:00 hod 

v kostele v Jablonném.  

 Farní ZOO neboli výstava zvířátek proběhne 1. července  

 Modlitby matek v letních měsících budou pravidelně – vždy poslední úterý v měsíci  

od 18:00 hod v kostele. 

 Mše svatá s požehnáním školákům bude ve čtvrtek 1. září od 17:00 hod v kostele  

 Jablonném. Děti si s sebou mohou přinést aktovky.   

 10. září – Plánována Pouť do Želiva.  
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1. července 2016  
se na farní zahradě uskuteční tradiční 

„Výstava domácích mazlíčků a jiných zvířat“ 
 

 

 

 

 

Všichni vystavovatelé, kteří se chtějí zúčastnit,  

prosím přihlaste se do 30. června o. Pavlu Pokornému. 
 

 Je možné vystavovat jakákoliv zvířata. 

 Doma si předem připravte na čtvrtku formátu max. A2 (či 2x A3 či 4x A4) informace 

o vystavovaném zvířátku, nástěnku dostanete na faře. 

 Můžete také vyrobit pro návštěvníky dárky, suvenýry, propagační materiály, ochutnávku. 

 1. července od 9:00 do 11:00 hod si přijďte na faru připravit svá stanoviště a 

nástěnky, materiál bude k dispozici. 
 

Vlastní výstava proběhne mezi 14:00 a 15:00 hod.,  

u každého stanoviště musí být neustále dozor a podávat návštěvníkům informace!  

Zajistěte si tedy prosím případně zástup. 

Během výstavy proběhne anketa a následně bude vyhodnocen  

nejlepší vystavovatel, nástěnka a zvíře. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

   Zamyšlení - Prázdninové střípky 

 

 

Ten, který řídí i směr mraků  

a větru, Ten také jistě najde cesty, po kterých musím jít já. 

     Pavel Grehard 

 

 

 

▪ ▪ ▪ 
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Pane, vyžeň z nás zlé duchy ploché zábavy, ziskuchtivosti, pýchy, svévole… 

Nedejme se zahanbit zlými duchy,  

kteří Tě vyznávali! 

Ať je naše vyznání o Tobě „spásonosné“, abys nás nemusel umlčovat! 

 

Zdeněk Cyril Fišer 

▪ ▪ ▪ 

 

 

Déšť není jen pro jednoho člověka,  

slunce taky nesvítí jen pro jednoho 

– ty také jsi stvořen ne jenom pro sebe samotného,  

ale pro druhé. 

 

Angelus Silesius  

(slezský barokní básník,  

mystik, lékař a kněz) 

 

▪ ▪ ▪ 

 

Ve stvořitelském Božím díle  

se dotýkám Boha svýma vlastníma rukama. 

 

Johannes Kepler 

       (německý matematik, 

       astrolog a astronom) 

 

 

▪ ▪ ▪ 

 

Radost, kterou máme z krásných květin, je radostí ráje. 

Philipp Otto Runge  

(německý malíř romantismu) 

 

 

Připravil JF 

Ilustrovali děti z 1. třídy Zuzka, Pája a Vojtík. Děkujeme. 
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  Humor 

„A čím budeš, až budeš velký?“ 

‚Nejdřív budu doktorem, to chce máma. Pak 

advokátem, to chce táta. Nakonec 

námořníkem. 

Taky si přeci potřebuji udělat v životě nějakou 

tu radost.‘ 

▪ ▫ ▪ 

‚Mami, proměň mně, prosím tě, destikorunu.‘ 

„A na co bych ti ji měla poměnit?“  

„Třeba na dvacetikorunu.‘ 

 

▪ ▫ ▪ 

Na výletě vedoucí zájezdu: ‚Tady ten hrad je 

staryý šest set let a tři roky.‘ 

‚A jak to víte ak přesně?‘ ptají se udiveně 

ostatní. 

‚Tady v průvodci píšou, že hrad je starý šest set 

let. Jenže ta brožurka vyšla před třemi roky!‘ 

▪ ▫ ▪ 

‚Splnilo se ti nějaké přání z dětství?‘ 

‚Jedno jediné.‘ ‚Jaké?‘ 

‚Když mě táta za nějakou lumpárnu tahal za 

vlasy, přál jsem si být plešatý.‘ 

▪ ▫ ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z Nezbedův humor 

Připravila KŘ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 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 25. srpna 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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