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Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 

Jeden druhého břemena neste… 

… a tak naplníte Kristův zákon. Nevím, zda mohl apoštol Pavel při psaní dopisu Galaťanům tušit, že jeho 

připomenutí veliké důležitosti Kristova zákona bude přivádět nás – křesťany jednadvacátého století – do mnoha 

podob jeho naplňování. Prosím, dříve, než budete pokračovat ve čtení, vyhledejte si list gallanům a přečtěte si 

celý úryvek prvních pěti veršů. A když už budete držet Písmo v ruce, vyhledejte si i Janově evangeliu ve třinácté 

kapitole verš 34.  

Domnívám se, že si mohu troufnout použít Boží slovo zapsané rukou apoštolů i pro mne i pro Tebe a to 

právě pro chvíli, kdy se budeme rozhodovat, koho vybereme, aby za nás rozhodoval ve vedení kraje a v Senátu 

naší země. Tak jako politici zvolení prostými lidmi ponesou tíhu odpovědnosti v rozhodování za ně, tak i my, kdo 

jsme je vybrali a dali jim svůj hlas, se jako křesťané neváhejme podílet na nesení jejich břemen svými silami.  

Modlitbou – to ano, za konkrétní záležitosti a v Duchu 

Boží vůle. Osobním zapojením se v zájmu o správu věcí 

veřejných - třeba tím, že budu parkovat tam, kde je to správné 

a shýbnu se pro obal od sušenek, které jsem nesnědl – i to 

přece patří k věcem, které se přímo dotýkají ostatních, tedy 

veřejnosti - že je to tak? 

Zájmem o to, co se děje, a nevěřit hned prvním 

„zaručeně pravdivým“ zprávám. Nenaleťme lidem, kterým jde 

v první řadě o zvýraznění sama sebe. 

Využitím svého volebního práva. Možná si vy starší 

vzpomenete na slogan z jednoho plakátu z prvních svobodných 

voleb v roce 1990 – „Kdo nevolí, volí zlo.“ Možná může působit 

poněkud nadneseně, ale mám za to, že je pravdivý. Kdo se 

neobtěžuje jít k volbám, ten dává najevo svou lhostejnost 

k tomu, kudy se pohne naše země, kraj, město. Odpovědnosti 

se ale nezbaví.  

Jednou budeme skládat Bohu účty i z toho, co jsme 

mohli udělat, a neudělali. A asi i z toho, kolik břemen jsme 

komu nadlehčili, či poponesli, nebo ne. 

 

J. F. 
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Když se řekne září 

 
Září je měsícem, kdy se 

schyluje k podzimu, 

končí čas dovolených  

a dětem a studentům 

nastává školní rok. Dny 

se krátí a listí pomalu 

začíná padat ze stromů. 

Letos to vypadá  

na „babí léto“.  

V září jsme prožili svátek Narození Panny 

Marie. Mnozí z nás jistě vyrazili na pouť na 

různá mariánská místa. Z významných světců je 

svátek svatého Václava, patrona země české, 

kterého 28. září připomíná celému národu  

i svátek státní neboli den české státnosti.  

Ať tedy nezapomeneme ten den na českého 

knížete, který nám může být vzorem ve víře. 

 

Připravila RJ 

 

  

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Ze života svatých 

Svatý Matouš  

21. září patří sv. Matouši. Je patronem 

celníků, kterým také sám byl. Dále je patronem 

bankovních úředníků. Zobrazen bývá 

s andělem, s kopím a měšcem, také 

s kalamářem a inkoustovým brkem v ruce. 

Matouš žil v 1. století a byl nazýván Levi, 

syn Alfeův. Nebyl římským zaměstnancem, ale 

obyčejným celníkem, který vybíral mýtné. Dělal 

svoji běžnou práci, když šel Ježíš kolem a oslovil 

ho: „pojď za mnou“. Vstal tedy a šel následovat 

Ježíše jako jeden z jeho dvanácti učedníků.  

Pro Krista nakonec zemřel mučednickou smrtí. 

Matouš je jedním ze čtyř evangelistů.  

První verze jeho evangelia byla údajně 

napsána aramejsky a poté přeložena do řečtiny. 

Obsahuje „pět řečí Kristových“, mezi nimi je 

„kázání na hoře“.  

 

Převzato z knihy Svatí církevního roku 

Připravila RJ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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  Z farnosti

Světové setkání mládeže v Krakově 

Motto setkání „Blahoslavení 

milosrdní…“ jsme skutečně prožívali v praxi. 

Jedné skupině z naší diecéze se někdo vloupal 

na ubytování a okradl je v součtu asi o deset 

tisíc korun v různých měnách, mnozí přišli  

o veškeré peníze, které s sebou měli.  

Z ostatních míst ubytování a autobusů jsme 

uspořádali sbírku a podle svých možností 

přispěli, nakonec se vybralo ještě víc, než  

o kolik přišli. Bylo to hezké svědectví pro 

všechny, myslíme, že i pro naše nevěřící pány 

řidiče. 

Na předprogramu v polských diecézích  

i v samotném Krakově jsme skutečně zažívali 

bratrství a sesterství ve víře, a to nejen  

s mladými z našich končin. V tramvajích jsme se 

dávali do řeči s poutníky z různých koutů světa 

a přidávali se k společnému zpívání, na ulicích 

jsme se s ostatními spontánně zdravili různými 

jazyky nebo třeba plácnutím. Lidé různých 

kontinentů, kultur, jazyků, temperamentů, 

způsobů prožívání víry, všichni pospolu. Vnímali 

jsme, že tvoříme jedno velké společenství  

a nebyla to podivná smíchanina. Každý ho 

obohacoval svou jinakostí. 

Víru a radost z ní jsme mohli sdílet se 

statisíci mladými. Třeba pohled na roztančené 

náměstí, kde se zpívají na melodii písničky I Like 

to Move it slova „Jsem tak rád, že jsem 

křesťan…“, nebo pohled na dvouapůlmiliónový 

dav spojený v modlitbě, se člověku jen tak 

nenaskytne. Prožívali jsme také vděčnost, že  

i přes nepokoje, které otřásly i Evropou, se na 

oslavě Světových dní mládeže nepřihodilo 

žádné neštěstí. Horko, nekonečné fronty a další 

obtíže jsme přijali jako součást poutě  

a odměnou nám jsou hluboké zážitky  

a povzbuzení.  

Chceme moc poděkovat vám všem, kteří 

jste se za účastníky, organizátory, papeže 

Františka či za zdárný průběh setkání modlili.  

A také vám všem, kteří jste v celonárodní sbírce 

přispěli, a setkání tak pro nás, české poutníky, 

bylo díky vaší podpoře dostupnější. 

Děkujeme!!! 

 

Háňa, Kristy, Gabča 

 

▪ ▫ ▪  

Vítáme nové farníky - pokračování 

Doplňujeme další nové malé členy našeho farního společenství: 
 

Václav Souček 

Našemu synu Václavovi byl vybrán patron sv. Karel Boromejský  

z Itálie. Zaujal nás jeho životní postoj. Ačkoli byl z velmi zámožné rodiny, 

pomáhal chudým. Byl to i biskup a kardinál, který se přátelil s papežem 

Piem.  

Veronika Součková, maminka 
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Vítejte v Želivě! 

V sobotu 10. září jsme se s ranním 

rozbřeskem vydali na farní pouť do kláštera 

premonstrátů v Želivě. Protože zde je kostel 

Narození Panny Marie, byla zde o víkendu pouť 

a my vjeli autobusem přímo mezi pouťové 

stánky, s čímž si ale náš řidič opravdu dobře 

poradil.  

Dále následovala mše svatá s úžasnou 

promluvou opata P. Jáchyma Šimka. Moc se 

nám líbila prohlídka konventu i kostela. Viděli 

jsme opravené místnosti konventu a také 

například „Památnou zeď", na které jsou 

uvedena jména všech 464 kněží a řeholníků, 

kteří zde byli v letech 1950-1956 internováni. 

Mezi jinými také kardinála Františka Tomáška  

a arcibiskupa Karla Otčenáška.  

Při obědě v klášterní restauraci jsme 

mnozí ochutnali pivo, které se vaří v místním 

klášterním pivovaru. Při prohlídce okolí jsme 

mimo jiné na místním hřbitově navštívili hrob 

opata Bohumila Víta Tajovského. Vše, co jsme 

viděli, bylo moc krásné, pouť nám byla také 

bohatou duchovní posilou do dalších dnů.  

Za všechny účastníky pouti bych chtěla 

poděkovat paní Martě Fajtové za perfektní 

organizaci a otci Pavlu Pokornému za duchovní 

doprovod.

Za účastníky pouti Hana Strnadová 

 

▪ ▫ ▪  

Poděkování 

Moc děkujeme panu faráři za zázemí, které vytvoři  

v létěl pro maminky s dětmi na farní zahradě. Prožili jsme 

pěkné chvíle u bazénku, pohráli si se zvířátky a sluníčko nás 

ohřívalo na parádní houpačce. A zatím co děťátka běhala po 

zahradě, jsme si nejednou povzdechly "jak je nám krásně".  

A to i díky Vám.  

Jsme rádi, že Vás máme. Pán Bůh zaplať! 

 

Za maminky ZM 
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Rozloučení s Václavem Horákem 

Pan Václav Horák se narodil 5. července 

1941 jako třetí dítě manželů Františka a Boženy 

Horákových v Dolní Dobrouči. Jeho rodným 

domem byl mlýn s pilou, jehož provoz byl 

nuceně ukončen v 50. letech.  Po základní škole 

se vypravil studovat střední strojnickou školu 

do Čáslavi. Po maturitě pracoval v závodě MEZ 

Letohrad a po čase přešel do závodu Tesla 

Jablonné nad Orlicí. Zde pracoval po dlouhá léta 

jako konstruktér jednoúčelových strojů. Krátce 

po revoluci přešel do podniku Isolit-Bravo  

a pracoval zde na různých technických pozicích. 

Zaměstnání musel ukončit ze zdravotních 

důvodů. 

V roce 1963 se na Kopečkové pouti  

v Letohradě seznámil s Hanou Burianovou, 

kterou si v prosinci roku 1964 vzal za ženu.  

Svépomocí si postavili družstevní byt, v němž 

vychovali dvě děti, dceru Hanu a syna Václava. 

Protože pocházel z vesnice a scházel mu 

kontakt s přírodou, pořídili si po čase pozemek 

v zahrádkářské kolonii „U Cihelny“. Zde se 

realizoval při stavbě podsklepené chatky  

a zahradničení. Práce na zahrádce ho bavila  

a naplňovala.  

Svým dětem pomohl při budování 

domovů, synovi se stavbou řadového domu 

v Jablonném, a o několik let později dceři při 

přestavbě domu v Ústí nad Orlicí.  

Těšilo ho setkávání s rodinou a přáteli. 

Byl vždy ochoten diskutovat nad různými 

tématy a pomoci svou radou.  Dokázal nejen 

poradit, ale nebál se přiložit ruku k dílu.  Pro své 

sourozence byl 

svou radou  

a pomocí vždy 

velkou oporou. 

Měl velkou 

radost ze svých 

čtyř vnoučat, pro 

něž zůstane 

navždy vzorem. 

Zapojoval se i do veřejného života.  

Byl členem zahrádkářů a později začal také 

vykonávat funkci předsedy Českého 

zahrádkářského svazu v Jablonném.  

Vypomáhal také ve farním společenství. 

Podílel se na opravách kostela a okolí. Pracoval 

ve farní radě a zpracovával pro ni ekonomické 

podklady. Od mládí měl rád cestování  

a poznávání přírody. 

 V prosinci roku 2014 oslavili 

s manželkou 50 let ode dne, kdy si v tomto 

chrámu řekli své ano. Odešel jako velký 

bojovník, který se nikdy nevzdával a vždy věřil. 

S nemocí, která ho nikdy vnitřně nezlomila, 

statečně zápasil posledních šestnáct let.  

Václava Horáka si budeme pamatovat 

jako člověka s pevnou vírou, vždy ochotného 

pomoci druhým, člověka se smyslem pro 

pořádek a přesnost, zkrátka člověka, jehož dané 

slovo platí. 

 

 

Václav Horák mladší

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Výzva - Adopce na dálku  

Milí farníci a adoptivní rodiče, 

školní rok byl 

zahájen a naši farnost 

čeká platba školného pro 

chlapce a dívku v daleké 

Indii. Je třeba uhradit 

11.000,- celkem pro oba 

studenty.  

S příspěvky se obraťte na paní Radku 

Faltusovou, tel. č. 731 598 908. Pokud zatím 

nepřispíváte, můžete se také zapojit 

a podpořit tak vzdělanost dětí v Indii. Pán Bůh 

zaplať. 

Více informací o „našich“ dětěch najdete 

v kostele v Jablonném vzadu na nástěnce. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

   Modlitba za odpuštění 

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha 
odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil. 

 
Prosím Tě, 

pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,  
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění. 

 
Zříkám se pokušení ospravedlňovat se  

a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. 
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, 

kteří mě zranili. 
 

Ve Tvé síle odpouštím všem, 
každé jednotlivé zranění, 

jež mi kdo způsobil. 
 

Chci přijmout všechny své bližní  
jako bratry a sestry před Tvou Tváří 

i s jejich chybami a slabostmi 
a odpouštím jim každé slovo i čin, 

všechno, čím mě kdy zranili 
nebo mi způsobili jakoukoli bolest. 

 
 
 

Pane, 
prosím o milost odpustit každému, 

jemuž odpustit mi připadá velmi těžké. 
Pane, 

dej mi sílu,aby moje ochota odpustit  
stále rostla. 

 
A ještě Tě, Pane, prosím, 

aby mně odpustili všichni, 
které jsem svým jednáním zranil  

a kterým jsem ublížil já. 
Amen. 

 
O. Vojtěch Kodet 

Připravil JF 

 



 Natanael                 Září 2016 

7 

 

Výuka náboženství  

V Jablonném začínáme v týdnu od 19. 9.: 

Náboženství v 1.- 5. třídě se vyučuje jako nepovinný předmět na Základní škole v Jablonném.  

1. ročník – pondělí 5. hod., vyučuje J. Najmanová 

2. ročník - pondělí 5. hod., vyučuje J. Najmanová 

3. ročník - pondělí 5. hod., vyučuje P. Pokorný 

4. ročník - pondělí 6. hod., vyučuje P. Pokorný 

5. ročník  - úterý 8. hod., vyučuje J. Najmanová 

Děti ze 6. - 9. třídy se scházejí během polední přestávky ve čtvrtek od 12:50 do 13:20 v učebně NJ 

v přízemí školy.  

Pro děti z gymnázia bude náboženství na faře v úterý od 15:30 hod. 

 

Náboženství v Jamném n. Orl. a v Orličkách bude ohlášeno v kostele a ve škole. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Pozvánky 

 Pozvánka PROMÍTÁNÍ o Ekvádoru 

23. 9. 2016 bude od 18.00 hod na faře v Jablonném nad Orlicí 

promítat P. Jan Linhart fotografie z cesty po Ekvádoru.  

Jste srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

 

▪ ▫ ▪  

 MLÁDEŽNICKÁ BRIGÁDA v naší farnosti 

Mládežnickou brigádu pořádáme jako poděkování, že jsme loni mohli mít vikariatní adventní 

duchovní obnovu na faře v Orličkách. Každopádně ale mezi sebou moc rádi uvítáme i další brigádníky! 

A kdyby někomu udělalo radost upéct nám třeba buchtu na svačinu, něco na zub se určitě neztratí. :) 

Sejdeme se v sobotu 24. září v 9 hod u jablonského kostela, vystoupáme do věže a pustíme se  

do úklidu a práce na půdě kostela, brigádu zakončíme grilováním na farní zahradě. 

HS 

▪ ▫ ▪  
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 NET FOT GOD 

20. 9. proběhne od 20hod na faře v Jamném n. Orl. obvyklé promítání filmu s diskusí v rámci projektu 

Net for God. 

▪ ▫ ▪  

 MODLITBY MATEK 

Maminky se scházejí pravidelně ke společné modlitbě v kostele v Jablonném každé poslední 

úterý v měsíci. S důvěrou odevzdávají Bohu své rodiny. Další setkání bude v úterý 27. 9. od 18:00 hod.  

▪ ▫ ▪  

 MŠE SVATÁ PRO DĚTI 

Rádi bychom se s dětmi scházely v kostele ke společnému slavení mše svaté každý měsíc. 

Nejlépe první úterý v měsíci od 17:00 hod. Budeme moc rádi, když se při této mši svaté budeme moci 

setkat i s ostatními farníky! Po mši svaté bude pro děti většinou i krátký program na faře.  

Mše svatá nejen pro děti bude v měsíci říjnu v úterý 4. 10. na svátek sv. Františka z Assisi. 

JN 

▪ ▫ ▪  

 HNÍZDEČKO - setkávání maminek s předškolními dětmi 

I v tomto školním roce bude na faře otevřeno Hnízdečko pro 

maminky na mateřské dovolené a jejich děti, které si chtějí společně hrát, 

skotačit a povídat.  

První setkání bude ve čtvrtek 6.10. Začíname vždy v 10 hod. Spolu 

s dětmi budeme objevovat dobrotu a milosrdenství Pána  

v maličkostech – maminky v hrníčku s čajem, děti v ručičkách upatlaných lepidlem, ale i s písničkou  

na rtech a radostí v srdci. Tešíme se na nové ptáčky, kteří k nám přiletí. 

ZM 

▪ ▫ ▪  

 KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 

Katecheze je určena pro děti od 3 do 6ti let. Jedná se o ucelený celoroční 

program náboženské výchovy, která se zaměřuje především  

na uvádění dětí do liturgie a slavení mše sv. Umožňuje dětem poznávání Boha 

skrze vybrané biblické texty a vede je k samostatnému hledání odpovědí  

na náboženské otázky.  

Tato forma katecheze čerpá z didaktiky M. Montessori, pomáhá dětem 

ztišit se a navázat osobní vztah k Bohu. Ke každému tématu katecheze  

je připraven materiál (biblická scéna, liturgické nádoby apod.), se kterým pak 

děti během roku pracují. 

Katecheze bude zahájena od října, čas bude určen podle domluvy. Zájemci  

se mohou přihlásit na adrese jana.najmanova@gmail.com 

JN 
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 MISIJNÍ KLUBKO 

 Naše Misijní klubko se bude snažit i nadále pokračovat ve své 

činnosti. Chceme se scházet, abychom se navzájem povzbudili ve víře. 

Budeme při tom myslet na chudé kamarády v misiích.  

Děti, které by se chtěly přidat mezi nás, se mohou dozvědět 

podrobnější informace u J. Najmanové. 

▪ ▫ ▪  

 Pozvánka na DIVADLO 

23. 10. 2016 pořádá Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí zájezd do 

Prahy na divadelní představení Divadla v Dlouhé „O líné babičce“. 

Předpokládaný odjezd 12.30 a předpokládaná cena vstupenky + dopravy 

500 kč. V případě zájmu se obraťte na o. Pavla Pokorného. 

 O představení: Většina babiček jsou elegantní upravené staré dámy,  

které mají doma vždy pečlivě uklizeno a vzorně napečeno. Nebo to jsou 

roztomilé stařenky, co kdykoliv ochotně pohlídají vnoučata. Babička z této inscenace je ale úplně jiná – 

neuklízí, nepeče, nevaří a ani nehlídá děti! Ona si totiž plní svá dávná přání, která si střádala celý život. 

Nechte se inspirovat „línou“ babičkou! 

 ▪ ▫ ▪  

 ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Adventní duchovní obnova v naší farnosti se bude konat v sobotu 3. 12. 2016 a povede ji  

p. Vojtěch Brož. Podrobnosti uvedeme v příštím čísle Natanaela. 

▪ ▫ ▪  
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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 6. října 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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