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Ročník VI.          Říjen 2016            Číslo 47 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 

Máme Nebe jisté? 

 V den vzpomínky na zemřelé by tě mohlo napadnout: „Oni svou cestu životem na Zemi skončili.  

A jak jsem je znal, tak pokud v nebi už nejsou, stojí jenom krůček od něho. Vždyť na ně zvláště vzpomínáme  

po slavnosti všech svatých! A ti se určitě spolu s námi přimlouvají za duše zemřelých, aby mohly do nebe 

konečně vstoupit.“  

No, ale co já? Mám Nebe jisté? Pokud dovolíš, 

troufnu si říci, že pro opravdového křesťana by bylo málo řídit 

svůj život jenom s myšlenkou – „Hlavně se dostat do Nebe!“. 

Cítím, že je spíše důležitější snažit se prožívat každou chvilku 

svého života tak, aby Nebe bylo kolem mne. Co mě vede 

k tomuto názoru? Ježíšova věta, která mě hloubkou toho,  

co mi sděluje, povzbuzuje právě ke každodenním drobným  

i větším zápasům – „Nejprve tedy hledejte Boží království  

a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno.“ (Mat 

6,33). Jinak řečeno: „Dobrý Bože, co chceš, abych udělal?“  

Ať se tedy ono „Nebe“ stane nejenom cílem životní 

cesty křesťana, ale přímo náplní jeho a tedy náplní i tvého 

života. František assiský, jehož svátek jsme nedávno oslavili, 

říkal „Miluj a dělej, co chceš.“ Jak blízko byl Bohu a jak 

opravdově žil a spoluvytvářel Nebe na zemi! Boží láskou 

naplňoval všechno, čím žil a co dělal. Ono: „Miluj!“ je právě 

Božím královstvím na zemi, pokud je chápáno a prováděno 

pohledem Boha, protože Bůh je láska, jak nám zdůrazňuje ve 

svém listu (1J 4,8) apoštol Jan. Nebe jisté nemáš, ale jisté je, 

že Nebe může být kolem tebe, pokud budeš všechno,  

co děláš, nad čím uvažuješ a to, jak se ke druhým chováš, 

provádět s tou láskou, s jakou Bůh miluje tebe. 

    J. F. 
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Rok milosrdenství 

Nyní se obraťme k Matce milosrdenství

Něha jejího pohledu nás v tomto svatém roce 

provázela a pobízela, abychom všichni znovu 

objevili radost Boží něhy. Nikdo nepoznal tak 

jako Maria hloubku tajemství Boha, který se stal 

člověkem. 

Všechno v jejím životě je tvořeno 

přítomností milosrdenství, jež se stalo tělem. 

Matka Ukřižovaného Vzkříšeného vstoupila do 

svatyně božského milosrdenství, protože se 

niterně podílela na tajemství jeho lásky. Maria 

byla vyvolena za Matku Božího Syna a od věků 

byla Otcovou láskou připravována stát se 

Archou úmluvy mezi Bohem a lidmi. Střežila  

ve svém srdci božské milosrdenství  

v dokonalém souladu se svým Synem Ježíšem.  

Její chvalozpěv na prahu Alžbětina domu 

byl věnován milosrdenství, které sahá  

„od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). Také my 

jsme byli přítomni v oněch prorockých slovech 

Panny Marie. To ať je nám útěchou a oporou, 

zvláště po té, co jsme prošli Svatou branou, 

abychom zakusili plody božského milosrdenství. 

Pod křížem Maria společně 

s Janem - učedníkem lásky - dosvědčuje slova 

odpuštění, která vycházejí z Ježíšových rtů. 

Vrcholné odpuštění nabízené tomu, kdo jej 

ukřižoval, nám ukazuje, kam až může sahat  

Boží milosrdenství. Maria osvědčuje, že 

milosrdenství Božího Syna nezná mezí  

a dosahuje ke všem, aniž by někoho vylučovalo.  

Obraťme se k ní starobylou a stále 

novou modlitbou Salve Regina - Zdrávas 

Královno - aby k nám nikdy nepřestávala 

obracet své milosrdné oči a abychom díky 

jejímu přičinění mohli rozjímat před tváří 

milosrdenství - jejího Syna Ježíše. 

Naše modlitba ať se rozšíří také  

na mnohé svaté a blahoslavené, kteří své 

životní poslání naplňovali milosrdenstvím. 

Zvláště mám na mysli velkou apoštolku 

milosrdenství, svatou Faustýnu Kowalskou, 

která byla povolána vstoupit do hlubin 

božského milosrdenství. Ať se za nás přimlouvá 

a vyprošuje nám, abychom žili a putovali  

ve stálém Božím odpuštění a neochvějné 

důvěře v jeho lásku. 

 
Úryvek z Buly Misericordiae Vultus (Tvář 

milosrdenství), kterou papež František vyhlásil 
mimořádný Svatý rok milosrdenství 

Připravil JF 

 
▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Když se řekne říjen 
 

 

Říjen je mariánský měsíc, kdy má 

modlitba růžence k Panně Marii větší význam 

než obvykle. O svatém růženci již bylo hodně 

napsáno. V zásadě jde o rozjímání  

o významných chvílích v životě Pána Ježíše.  

Ve farnosti se modlíme tvz. živý růženec. 

(Kartičky s úmysly je možné si vyzvednout  

u paní Marie Venclové). Svátek Panny Marie 

Růžencové jsme slavili 7. října.  

V říjnu jsme pak také slavili svátek  

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, což bylo 1. října  

a o dva týdny později 15. října jsme slavili 

svátek sv. Terezie od Ježíše. Sv. Františka 

z Assisi jsme vzpomněli 4. října.  18. Října bude 

svátek sv. Lukáše a 22. října sv. Jana Pavla II. 

Letos v květnu to bylo 5 let, kdy byl papež Jan 

Pavel II. blahořečen a my jsme měli tu možnost 

tohoto světce vnímat za jeho života a zakusit, 

že i v dnešní době je možné „být svatým“.  

Připomeňme také státní svátek 28. října, 

kdy je vzpomínka na Den vzniku samostatného 

československého státu v roce 1918. 

Následující den 29. října končí letní čas  

a posuneme si tak ručičky na hodinkách v noci 

ze soboty na neděli o hodinu zpět ze třetí  

na hodinu druhou. 

 

Připravila RJ 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Ze života svatých 

Svatý Lukáš  

Svatý Lukáš žil a zemřel v 1. století 

s Antiochii v současné Sýrii. Narodil se jako 

pohan, byl zaníceně zaujat helénismem, kromě 

toho studovat lékařství. Konvertoval  

a doprovázel svatého Pavla na jeho druhé  

a třetí misionářské cestě a také za jeho 

římského vězení byl v jeho blízkosti. 

Lukáš je autorem třetího evangelia  

a Skutků apoštolů, nejdůležitějšího 

individuálního příspěvku k Novému zákonu. Pro 

své evangelium použil jako pramenů Markova 

evangelia a jiných podání, vcelku však mu vtiskl 

ráz své osobitosti. Zdůrazňuje předevstím Boží 

milosrdenství a Kristovu lásku k chudým  

a hříšníkům. O modlitbě a o Duchu Svatém píše 

více než Matouš a Marek. Ve Skutcích apoštolů 

podává se smyslem 

pro historický pohled 

i literární umění 

zprávu o začátcích 

křesťanství. Také zde 

použil různých 

pramenů, ale z velké 

části jde o zprávy 

očitého svědka.  

Po smrti apoštola 
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pohanů opustil hlavní město říše a není jisté,  

co se s ním dělo dále. Podle tradice kázal a byl 

umučen v oblasti Achie. Jeho evangelium vyšlo 

kolem roku 70. Skutky apoštolů o něco později. 

Lukášovy spisy se vyznačují zájmem a sympatií 

s jakou hovoří o lidech a rovněž 

pozorovatelským i vypravěčckým nadáním. 

Lukáš je jediný ze čtyř evangelistů, který 

vypráví podrobněji o Panně Marii a epizodách 

z dětství Ježíšova: zdá se, že žil nějaý čas v její 

blízkosti. Jeho ostatky prý spočívají v Padově.  

Sv. Lukáš je patronem malířů a lékařů. 

Jeho atributy jsou malířské náčiní, obraz Panny 

Marie a okřídlený býk.  

 

Převzato z knihy Svatí církevního roku 

Josef Heyduk, Připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

  Z farnosti

Farní pouť do Želiva 

Ještě jednou zavítáme do želivského kláštera Premostrátů. Tentokrát očima pana Bohuslava 

Hanuše.  

Farnost Jablonné uskutečnila pouť do 

Premonstrátského kláštera v Želivě 10. září. 

Organizaci pouti – dopravy autobusem 

převzala aktivní paní Marta Faitová. V 9 hod 

byla mše sv. v klášterním kostele celebrovaná 

panem opatem Šimkem s pozoruhodnou 

promluvou. Po té prohlídka kostela a kláštera 

s průvodcem – mladým řeholníkem v bílém 

hábitu. V klášterní restauraci byl podáván oběd, 

pak program dle zájmu.  

Klášter premonstrátů v Želivě prošel  

od svého založení v r. 1139 pražským biskupem 

Otou spolu s českým knížetem Soběslavem 

řadou proměn a zvratů. Za husitských válek byl 

dvakrát vypleněn, bratři se zachránili, po 

uklidnění bouří navrátili. 16. června 1712 vypukl 

strašlivý požár, při němž vyhořel konvent  

i kostel, zřítila se chrámová klenba a dva lidé 

přišli o život. Klášter, mající solidní úroveň 

duchovního života, tato pohroma nezlomila.  

Za pomoci dobrodinců byly největší škody 

opraveny za pouhých osm let. Na obnově se 

podílel známý architekt Jan Blažej Santini.  

Další velkou ranou pro klášter byl požár 

v r. 1907 a škody byly opět zahlazeny. Za první 

republiky klášter ekonomicky prosperoval a stal 

se duchovním i kulturním centrem regionu.  

Vše se změnilo po komunistickém puči 

v únoru 1948. Při akci K. v noci ze 13. na 14. 

dubna 1950 byli řeholníci za ozbrojené 

asistence komunistické tajné policie vyhnáni  

a přemístěni do Broumova. V Želivském 

klášteře vznikl internační tábor a za šest let jím 

prošlo přes 400 kněží a řeholníků. Byli mezi 

nimi vězněni mimo jiné biskupové František 

Tomášek a Karel Otčenášek. 

 V současné době svobody prodělává 

klášter Želiv znovu duchovní a rekonstrukční 

rozvoj - v minulosti již vícekrát. 

Bohuslav Hanuš 
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Příprava na manželství 

Svátost manželství je jedno z možných životních povolání, ke kterým nás Pán zve. Možná 

netušíte, že snoubenci mají možnost přípravy, jak s panem farářem, tak ve skupince, kterou vede 

manželský pár. V naší farnosti jsou to manželé Eva a Václav Vackovi. Nabízí tuto službu čtvrtým rokem. 

Položili jsme jim pár otázek: 

 

Mohli byste nám prosím přiblížit, jak u vás 

probíhá příprava na manželství - snoubenecká 

setkání v rodině? 

Jedná se o přípravu na manželství pro páry 

s vážnou známostí. Nemusí být nutně 

zasnoubení. Nejde o studium nebo přednášky, 

ale spíše o společné hledání odpovědí na určité 

otázky. Program je postaven tak, aby 

podněcoval diskuzi a společný rozhovor 

snoubenců nad „manželskými tématy“. 

Jak příprava probíhá? 

Nejprve se s každým párem potkáme 

individuálně u nás doma, seznámíme se  

a vysvětlíme, o co v této přípravě jde. Následně 

se scházíme ve společenství vždy jednou za čas 

večer se všemi páry najednou. Na konci 

každého setkání rozdáváme otázky, které má  

za úkol každý pár do následujícího setkání 

společně prohovořit a promyslet. Při dalším 

setkání o těchto otázkách diskutujeme 

společně. Důraz je kladen na vzájemnou 

komunikaci, protože ta je potom v manželském 

soužití velmi důležitá. 

Kolik párů se přípravy účastní? 

Tolik, kolik se nám zrovna přihlásí…ale 

maximum by bylo asi 5 párů. Přípravu vedeme  

i v případě přihlášení jen jednoho páru. Tito 

snoubenci jsou potom ale trochu ochuzeni  

o diskusi a podněty od lidí v podobné situaci 

(kteří se připravují na svatbu). 

Kdy se mohou snoubenci přihlašovat? 

Setkání bývá obvykle 8x – 10x. Ideální je, když 

celá příprava trvá přibližně půl roku. Vztah 

snoubenců se totiž může během této doby 

vyvíjet a snoubenci se mohou utvrdit v tom, 

jestli se k sobě opravdu hodí nebo naopak ne. 

Většina párů plánuje mít svatbu na jaře nebo 

v létě. Nejlepší je tedy přihlásit se na podzim, 

protože většinou začínáme s přípravou v lednu.  

A jaký je obsah kurzu? 

Témata jsou zajímavá a praktická. Patří sem 

např. období známosti, psychologie muže  

a ženy, Boží plán pro manželství, praktický život 

rodiny, intimní oblast manželství a duchovní 

život manželů. 

Můžete nám něco říci o vzniku těchto setkání? 

U nás se první snoubenecká společenství začala 

scházet již za totality (asi po roce 1980). V roce 

1992 potom vyšla kniha „Příprava snoubenců 

na manželství“ od Ing. Ladislava Traxlera. Nyní 

zaštiťují tato setkání a o vedoucí páry se starají 

Hana a Petr Imlaufovi, kteří se této 

problematice věnují přes 20 let. Jedná se  

o tzv. "bližší přípravu", ve smyslu dokumentu 

Papežské rady pro rodinu "Příprava na svátost 

manželství" z roku 1996. Program tedy 

nenahrazuje přípravu, kterou vede se 

snoubenci kněz. Usiluje o doplnění přípravy  

s knězem o zkušenosti manželů z jejich života. 

Jedná se o přípravu dlouhodobou, při které čas 

umožňuje zrání vztahu snoubenců.  
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Více informací je na webu kurzu 

http://snoubenci.ascczech.cz.  

Kolik vedoucích párů v ČR funguje a jak jste se 

k této přípravy dostali vy? 

Počet vedoucích párů se pohybuje v rozmezí 20 

– 30. My jsme prošli stejnou přípravou před 

manželstvím a pak jsme byli osloveni, jestli se 

nechceme stát vedoucími páry. Snoubence 

připravujeme od roku 2013. 

  

Přejeme Evě a Vendovi Vackovým vnímavá srdce pro vedení Duchem svatým při setkáních se 

snoubenci a děkujeme za zodpovězené otázky. 

Redakce 

▪ ▫ ▪  

Rozloučení s Miroslavou Hudcovou 

Skončil se jeden lidský život. Kolik v něm 

bylo obětavosti, práce, odříkání…! Nikdo 

nedokáže vyčíslit míru dobroty a lásky. Jak 

v několika větách zachytit dlouhé roky 

prostého, a přece tolik bohatého života? 

Pokusíme se alespoň o to nejdůležitější. 

Paní Miroslava Hudcová se narodila  

10. května 1933 rodičům Matyldě a Františku 

Jurenkovým. Celý život prožila v Jablonném nad 

Orlicí. 

Nejstarší sestra jí zemřela na záškrt,  

a tak malá Mirka vyrůstala zde na Benátkách 

jako prostřední dcera spolu s o 3 roky starší 

Jindřiškou a s o 6 let mladší Marií.  

Rodina se musela brzy vyrovnat se 

ztrátou tatínka, který zemřel na následky 

nehody při práci v uhelných dolech v Mostě. 

Maminka šila ručně knoflíky ve zdejší  firmě. 

Po povinné školní docházce pokračovala 

mladá Miroslava v rodinné tradici. Po krátkém 

zaměstnání v textilce v Sopotnici natrvalo 

zakotvila ve firmě KOH-I-NOOR, později 

Dřevotex, v současnosti opět Antonín Šlesinger. 

Na rozdíl od své maminky nitěné knoflíky již 

nešila ručně, ale strojově. 

Když se chystala svatba u sousedů 

Venclových, byla k nim pozvána na Věneček. 

Tam ji čekalo osudové seznámení s bratrancem 

nastávajícího ženicha, s panem Janem Hudcem. 

V roce 1956 se spolu vzali a do roka se jim 

narodila dcera Zdislava. 

Paní Hudcová však po porodu 

onemocněla těžkou tuberkulozou kostí. Strávila 

rok a půl se sádrou na noze, z toho rok  

v nemocnici. Prognoza nebyla vůbec dobrá. 

Přesto se po dlouhé době vyléčila. Vděčná za to 

byla jednak lékům z Německa, které jí opatřila 

teta, ale především tomu, že se modlila  

za přímluvu k Anince Tomanové z Klášterce nad 

Orlicí, jak jí to doporučily řádové sestry 

v nemocnici v Červené Vodě.  

Po přestálé chorobě již nemohla mít 

další děti. Tím více se věnovala svým nejbližším. 

Spolu s manželem vytvořila své jediné dceři 

krásné dětství, zpestřené dovolenými  

a spoustou výletů. S manželem pečovala 4 roky 

o svou maminku, po mozkové příhodě 

upoutanou na lůžko, a dochovala ji  

do úctyhodných 94 let. 

Když se její dcera Zdislava provdala  

za Jindřicha Stehlíka a postupně se narodila 

vnoučata Zdislava a Jindřich, upnula paní 

Hudcová svou lásku k nim. Mladé rodině  

se snažila všemožně pomáhat, obzvláště pak, 

když brzy po porodech onemocněla její dcera 

roztroušenou sklerozou. Tu spoustu činností 

láskyplné babičky nelze ani vyjmenovat.  

Svým blízkým dokázala vytvořit vlídný a něhou 

http://snoubenci.ascczech.cz/
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proteplený domov. Radost a spokojenost 

druhých pro ni byla tou nejlepší odměnou. 

Před necelými šesti lety postihla paní 

Hudcovou těžká životní zkouška. Po 55 letech 

harmonického manželství její životní partner 

odešel na Věčnost. Vyrovnat se s touto 

bolestnou ztrátou jí pomohla její trpělivá  

a pokorná povaha a víra v Boha. Radostí jí byly 

dvě pravnučky – Terezka a Tonička.  

Přestože ji v posledních letech trápily 

rozličné zdravotní obtíže, paní Hudcová si nikdy 

na nic nestěžovala a vše tiše snášela. Nikdy 

nikomu nechtěla být na obtíž.  Dál podle svých 

sil pracovala na zahrádce, milovala především 

kytičky, vše u ní od jara do podzimu jen kvetlo. 

Starala se o svoji věrnou kamarádku – 

tříbarevnou kočičku. Přátelé se u ní scházeli na 

Večeředlo. Zajímala se o všechny novinky – 

vždyť se chystala i k nynějším volbám. 

 A především – s železnou pravidelností 

docházela do kostela – ať v Jablonném, nebo 

v Jamném. Vírou byl protknut celý její život, ve 

víře žila, ve víře vychovala dceru, víra jí 

pomáhala v její životní pouti.  

Paní Miroslava Hudcová zemřela dne  

30. září 2016. Prožila 83 let života ne vždy 

jednoduchého, ale prožila ho v duchu pevných 

tradic, přímočaře, pokorně a poctivě. Zaslouží si 

náš obdiv a naše veliké díky! 

 

Zdislava Stehlíková (dcera), Jana Svoreňová

 

▪ ▫ ▪ 

 

Hnízdečko pro děti a maminky 

Na posledním setkáni v Hnízdečku jsme Pánu Bohu 

děkovali za úrodu. Za všechny dobroty, kterým dáva  

za pomoci deště, slunce a taky lidí vyrůst. Pak jsme si s radosti 

zazpívali písničku "Pozvednu ruce a zatleskám." Děti 

jsou šikovné, takže ješte zvládli vyrobit košíček plný 

ovoce a zeleniny, kterou na podzim sklízíme. 

Maminky, přidejte se k nám, je tu místečko  

i pro Vás! 

ZM 
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Mládežníci nabídli své síly 

 

Pokud jste šli v sobotu čtyřiadvacátého 

září kolem jablonského kostela, mohli jste slyšet 

řev sekačky, vrčení vysavače nebo vidět dým 

prachu valící se z věže kostela. Osm mladých 

brigádníků nejen ze žamberského vikariátu  

se totiž rozhodlo nabídnout své síly a pustit se 

do společné práce. Výsledkem snažení byla 

posekaná tráva na starém hřibově, vymetená  

a uklizená věž, vysáté lustry v kostele, výkop 

pro chodník vedoucí od bočního vchodu  

a spálené klestí na farní zahradě.  

Odměnou nám byly nejen špekáčky, 

které jsme si opekli, ale také například už víme, 

proč jsou ve věži kostela sáňky. Ty, kdo neví, 

nebudu dlouho napínat. Vozila se na nich voda 

na úklid kostela. 

 Hanča Strnadová 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Téma: Odpustky 

Podmínky získání odpustků o „dušičkách“ 

Snad každoročně v době před svátkem „dušiček“ běžný křesťan znejistí  - jak je to vlastně s těmi 

odpustky – nabízíme tedy těm z nás, kdo mohou a chtějí pamatovat na pomoc lidským duším, které 

ještě nemohou naplno vstoupit do Věčného království, přehled pokynů a vysvětlení.   

Redakce 

Obecné podmínky pro získání odpustků  

1. Křest v katolické církvi 

2. Nebýt v kanonickém trestu 

3. Být ve stavu milosti, a to alespoň na konci vykonání předepsaných skutků 

4. Mít úmysl odpustek získat 

5. Splnit skutky předepsané pro získání odpustků 

Každý věřící může získat plnomocné či částečné odpustky buď pro sebe, nebo za duše v očistci. Nelze je 

získávat pro jiné žijící osoby. 

 

Pro získání plnomocných odpustků platí tyto podmínky: 

1. Svátost smíření 

2. Svaté příjímání 

3. Modlitba na úmysl papeže (Otčenáš a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba) 

4. Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. Vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku 
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Pokud chybí plná dispozice (např. nejsou splněny všechny první čtyři podmínky), získává člověk 

pouze částečný odpustek, nikoliv plnomocný. První tři podmínky je třeba splnit zároveň, před nebo  

po vykonání předepsaného skutku pro získání, a to v rámci „několika dní“, přičemž je velmi vhodné,  

aby body 2 a 3 (svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) byly splněny přímo v den konání skutku 

předepsaného pro získání odpustku.  

Svátost smíření tedy není nutná přímo v den získání odpustku, ale je třeba ji vykonat v rozmezí 

„několika dnů“, přičemž normy nestanovují, o kolik dnů se jedná. Rozhodně by tato doba neměla 

přesáhnout 1 měsíc. Normy také mluví pouze o sv. přijímání, to je v ideálním případě možné přijmout 

během mše svaté, pokud není možné se bohoslužby účastnit, tak i mimo mši sv. 

 

Získání odpustků během „dušičkového týdne“ 
 

1.listopadu - Slavnost Všech svatých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:  

v kostele nebo na hřbitově se pomodlit modlitby Věřím  

v Boha, Otče náš a Sláva Otci 

2. listopadu – Památka všech věrných zemřelých 

1. svátost smíření  (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání  (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže  (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit 

modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. (tedy to samé, jako 1. listopadu) 

Od 3. do 8.listopadu – „dušičkový oktáv“ 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: pouze na hřbitově se pomodlit modlitby 

Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci (na rozdíl od předešlých dvou dní je získání odpustků 

vázáno pouze na návštěvu hřbitova). 

 

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze 

částečný odpustek. 

Podle Petra Šikuly, www.katolik.cz 

Redakčně zkráceno, připravil JF 
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  Pozvánky 

 PROMÍTÁNÍ FILMU - NET FOT GOD 

Ve čtvrtek 20. 10. proběhne od 20 hod na faře v Jamném n. Orl. obvyklé promítání filmu. 

▪ ▫ ▪ 

 MISIJNÍ KLUBKO 

Misijní neděli 23. 10. oslavíme v naší farnosti společně s Misijním klubkem. Děti pro vás připraví 
obětní průvod se symbolickými dary a prosbami za misie. Po mši svaté vám nabídnou tradiční 
misijní chleby a další pečivo za dobrovolný příspěvek na misie. 

▪ ▫ ▪  

 

 MŠE SVATÁ NEJEN PRO DĚTI 
bude v úterý  25. 10. od 17:00 hod. v kostele v Jablonném. Přede 
mší sv. možnost sv, zpovědi pro děti a po mši sv. krátký program 
na faře. 

▪ ▫ ▪  

 

 PEČENÍ MISIJNÍCH CHLEBŮ 
Zveme všechny děti z farnosti a jejich kamarády v sobotu 22. 10. do farní pekárny. Dopoledne  
od 9:30 budeme na faře v Jablonném hníst, válet, tvarovat, zdobit a péci originální misijní chleby.  

 

▪ ▫ ▪  

 MISIJNÍ RŮŽENEC pro děti 
S dětmi se také chceme pomodlit misijní růženec. Sejdeme se v pátek 21. 10. od 18:00 hod  
v kostele v Jablonném a s každým desátkem rozsvítíme nejen další svíčky, ale snad i trochu naděje 
pro celý svět. Každý, kdo by se chtěl modlit s námi, je srdečně zván! 

 

▪ ▫ ▪  

 BOHOSLUŽBY 
 

 
Slavnost všech svatých v úterý 1. listopadu:  
 

- Orličky - 16:00 hod 
- Jamné n. Orl. - 17:00 hod (po mši svaté 

pobožnost na hřbitově) 
- Jablonné n. Orl. - 18:30 hod 

 

 
Památka věrných zemřelých ve středu 2 .listopadu: 
 

- Čenkovice - 17:00 hod pobožnost  
na hřbitově 

- Jablonné n. Orl. - 18:30 hod (po mši svaté 
pobožnost na hřbitově) 

 

 

▪ ▫ ▪  

 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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 POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 

V sobotu 19. listopadu zahraje na faře v Jablonném Varmužova cimbálová muzika. Místenky  

na posezení u cimbálu si můžete zakoupit u P. Pokorného (tel. 731 598 905), nebo od 1. 11. na „Íčku“ – 

informačním středisku v č. p. 30 na náměstí v Jablonném nad Orlicí. 

 O cimbálové muzice: Varmužova cimbálová muzika byla založena roku 1964 a je dnes pro svou 

muzikalitu vysoce oceňována doma i v cizině. Zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů a soutěží  

v Evropě i Americe a získala hodně cen. Během dlouhé historie této rodinné kapely se zde vystřídala 

řada muzikantů, v současné době hraje muzika v tomto obsazení: 

 Prim – Pavel Varmuža 

 Terc – Petr Varmuža 

 Viol. kontra – Jiří Varmuža 

 Kontrabas – Libor Vacenovský 

 Cimbál – Richard Mokrý 

 Zpěv – Kateřina Martykánová  

             (roz. Varmužová) 

 

 

 

 

 

Muzikanti se především zaměřují na autentické podání písní a tanců kyjovské oblasti, kde se 

narodili a kde žijí. Jejich repertoár je však mnohem bohatší, zahrnuje folklórní hudbu i z dalších oblastí 

Moravy, z Čech, Slovenska, Maďarska a Rumunska. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Pozvánky pro mládež  

 26. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny na Vesmíru  

 4. 11. – 6. 11. Teenagers na Vesmíru (setkání pro mládež od 12 do 19 let) 

 5. 11. v 19:35 FPles v Kulturním sále v Nekoři  

...aneb jedinečný křesťanský ples u nás ve vikariátu! ;-)  Téma letošního plesu je „zpátky  

do tanečních“. Přijďte si zatančit, pobavit se, rozveselit se, poznat nové lidi, zavzpomínat na taneční 

začátky, nebo si je zkusit. 

Všichni jste srdečně zváni! :) 

Více o akcích se dozvíte na:  

 http://mladezzamberk.webnode.cz/kalendar-akci/ 

 http://vesmir.signaly.cz/ 

 

http://mladezzamberk.webnode.cz/kalendar-akci/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmladezzamberk.webnode.cz%2Fkalendar-akci%2F
http://vesmir.signaly.cz/
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Pokud si přeješ dostávat aktuální přehledy akcí s podrobnějšími informacemi na e-mail,  

máš dotaz nebo bys rád jel (i z Jablonného) společně, neváhej se ozvat na mladezzamberk@seznam.cz, 

731 140 002, nebo se mě neboj odchytit! :) Těšíme se na Tebe!  

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 6. listopadu 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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Orlicí. Redakční rada (RR): Josef Fišer, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Kateřina Řeháková, Renata 

Jasanská. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. Elektronickou podobu najdete 

na www.svaty.bartolomej.cz. 
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