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Ročník VI.               Prosinec 2016 a leden 2017          Číslo 49 
Cena: Vánoční vydání - zdarma 
 
 

Vánoce v Balíku 

Znáto to? Krásně zabalená veliká krabice, když jí člověk rozbalí a otevře, je v ní krásně zabalená 

krabice menší, a v ní ještě menší a tak dál, až v té nejmenší krabičce je schovaný dáreček. Žertík, který 

nezklame. Obalů je mnohem víc, než kolik je toho vlastního obsahu. Ostatně výrobci ledasčeho to tak 

dnes už dělají běžně. Koupíte velikou a nazdobenou krabici, ze které nakonec vybalíte jenom něco 

docela malého. Vždycky po Vánocích jsou popelnice a kontejnery na odpadky plné obalů ze všech 

možných dárků. Samozřejmě, že jenom těch, sice krásných, ale jinak bezcenných obalů. Obsah přeci 

žádný rozumný člověk nevyhodí, leda omylem. 

To, co jsem právě popsal, pasuje i na slavení 

vánočních svátků, jako takových. Co všechno se na ně za ta 

staletí nabalilo. Kolik je různých vánočních zvyků, koled, 

všelijakých obřadů a pravidel, co všechno se musí připravit, 

navařit a nazdobit, aby to byly ty pravé Vánoce. Obsah 

Vánoc je v tom všem ukrytý, stejně jako ten krásně obalený 

dárek. 
Tím obsahem, tím, co má trvalou hodnotu, tím co 

vůbec dává smysl slavení Vánoc je zvěst  

o narození Ježíše Krista. Bez přijetí této zvěsti by Vánoce 

byly podobné dárku bez obsahu. Staly by se jenom krásným 

obalem - ničeho. 
 

Požehnané Vánoce vám přeje 

P. Pavel Pokorný 
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Když se řekne prosinec 

V prosinci probíhá advent – přípava na 

Vánoce, příchod Ježíše Krista. Je to období 

příprav, úklidů, pečení, nakupování dárečků, 

abychom obdarovali ty, které máme rádi. 

Na sv. Barboru 4. prosince jsme mohli 

dát do vázy větvičku třešní nebo zlatého deště, 

aby nám podle pranostiky na Štědrý den 

vykvetla. Prožili jsme svátek sv. Mikuláše, 

oblíbený zejména dětmi, ale také dospělými, 

kteří vzpomínají na zážitky z dětství spojené se 

sv. Mikulášem. Ve čtvrtek 8. prosince byl svátek 

Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu a 14. prosince svátek sv. Jana od Kříže.  

Teď už jsou před námi svátky vánoční  

a začíná tím doba vánoční, která končí v lednu 

svátkem Křtu Páně. Dnes prožíváme Narození 

Páně neboli Boží 

hod vánoční. Den 

poté 26. prosince 

svátek sv. Štěpána.   

Dne 27. prosince 

vzpomínáme sv. 

Jana Evangelistu. 

V pátek 30. prosince budeme slavit svátek 

Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa. Nový rok 

1. ledna 2017 přívítáme svátkem Matky Boží 

Panny Marie.  

Ať jsou to pro vás požehnané svátky  

a dobrý start do nového roku 2017.  

 

Připravila RJ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Vánoční příběh 

Svatá noc 

Já se ti divím,” křičela paní Dinah. “Kdyby to byli 

pořádní lidé, šli by k starostovi,  

a ne takhle žebrotou! Proč si je nevzali do domu 

Šimonovic? Proč se jich máme ujímat 

ausgerechnet my? Copak jsme něco horšího 

než Šimonovic? Já vím, Šimonova žena by si 

takovou holotu do domu nepustila! Já se ti 

divím, člověče, že se tak zahazuješ s já nevím 

kým!”  

“Nekřič,” bručel starý Isachar, “vždyť to budou 

slyšet!”  

“Ať to slyší,” pravila paní Dinah pozvedajíc hlas 

ještě víc. “Nevídáno! To by tak hrálo, abych 

nesměla doma ani pípnout kvůli nějakým 

tulákům! Znáš je? Zná je někdo? On říká, to je 

má žena. Povídali, jeho žena! Já vím, jak to  

u takových poběhlíků chodí! Že se nestydíš 

pustit něco takového do domu!”  

Isachar chtěl namítnout, že je pustil jen  

do chléva, ale nechal to pro sebe; měl totiž rád 

svůj pokoj.  

“A ona,” pokračovala paní Dinah pohoršeně, 

“ona je v jiném stavu, abys to věděl. 

Prokristapána, ještě to nám tak chybělo! Jezus 

Maria, abychom tak přišli do lidských řečí! 

Prosím tě, kdes nechal hlavu?” Paní Dinah 

nabrala dechu. “To se rozumí, nějaké mladici ty 

neumíš říct ne. Když na tebe udělala ten svůj 

kukuč, tak ses mohl přetrhnout samou ochotou. 

Mně bys to neudělal, Isachare! Jen si ustelte, 

lidičky, je tam ve chlévě slámy habaděj – Jako 

bychom byli v celém Betlémě jenom my, kdo 

mají chlívek! Proč jim Šimonovic nedali otep 

slámy? Protože Šimonka by si to nedala  
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od svého muže líbit, rozumíš? Jen já jsem 

takový ošlapek, že na všechno mlčím –”. Starý 

Isachar se obrátil ke zdi.  

Snad přestane, mínil; ona má trochu pravdu, 

ale dělat tolik řečí pro jednou. 

“Brát cizí lidi do domu,” rozjímala paní Dinah ve 

spravedlivém hněvu. “Kdoví co je to zač? Teď 

abych celou noc strachem nezamhouřila oka! 

Ale to ti je jedno, viď? Pro lidi ty všecko, ale pro 

mne nic! Abys ty vzal jednou jedinkrát ohled na 

svou udřenou a churavou ženu! A ráno abych 

po nich ještě uklízela! Když ten člověk je tesař, 

proč není někde na práci? A proč zrovna já 

mám mít tolik trápení? Slyšíš, Isachare?”  

Ale Isachar tváří ke zdi dělal, jako by spal. 

“Panenko Maria,” vzdychla paní Dinah, “mám já 

to život! Celou noc abych nespala starostí…  

A on si spí jako dřevo! Mohli by nám odnést 

celé stavení, a on si chrní… Bože, mám já to 

svízel!”  

A bylo ticho, jen starý Isachar pozorně členil 

tmu svým chrupáním.  
 

K půlnoci ho vzbudilo z dřímoty potlačované 

ženské zasténání. I safra, lekl se, to bude něco 

vedle v chlívku! Jen aby to nevzbudilo Dinu… To 

by zas bylo řečí! I ležel nehnutě, jako by spal. Po 

chvíli bylo slyšet nový ston. Bože, smiluj se! 

Bože, dej, ať se Dinah neprobudí, modlil se  

v úzkostech starý Isachar, ale vtom už cítil, že se 

Dinah vedle něho vrtí, zvedá se a napjatě 

naslouchá. Bude zle, řekl si zdrceně Isachar, ale 

zůstal pěkně zticha.  

Paní Dinah bez hlesu vstala, přehodila přes sebe 

vlňák a vyšla na dvůr.  

Asi je vyhodí, řekl si bezmocně Isachar. Já se jí 

do toho míchat nebudu, ať už si dělá, co chce… 

Po jakési podivně dlouhé a tlumené chvíli se 

paní Dinah vrátila opatrně našlapujíc.  

Isacharovi se ospale zdálo, že chrastí a praská 

nějaké dříví, ale rozhodl se, že se ani nehne. 

Snad je Dině zima, mínil, a dělá si oheň.  

Pak se Dinah znovu potichu vykradla.  

Isachar pootevřel oči a viděl nad planoucím 

ohněm kotlík s vodou. Nač to je, řekl si  

s podivem a hned zase usnul. Probudil se 

teprve, když paní Dinah takovými zvláštními, 

horlivými a důležitými krůčky běžela  

s dýmajícím kotlíkem na dvůr. I podivil se 

Isachar, vstal a trochu se ustrojil. Musím se 

podívat, co je, řekl si energicky, ale ve dveřích 

se srazil s Dinou.  

Prosím tě, co tak běháš, chtěl vyhrknout, ale ani 

se k tomu nedostal.  

“Co ty tu máš co okounět,” utrhla se na něho 

paní Dinah a zas běžela na dvůr s nějakými 

klůcky a plátýnky v náručí. Na prahu se obrátila. 

“Jdi do postele,” rozkřikla se přísně, “a…  

a nepleť se nám tady, slyšíš?”  

Starý Isachar se vyštrachal na dvorek. Před 

chlívkem viděl bezradně trčet ramenatou 

mužskou postavu, i zamířil k ní.  

“Jojo,” bručel chlácholivě. “Vyndala tě, že? To 

víš, Josef, ty ženské…”  

A aby zamluvil jejich mužskou bezmoc, ukazoval 

honem: “Koukej, hvězda! Viděls už někdy 

takovou hvězdu?”  

 

Karel Čapek, Kniha apokryfů, otištěno v Lidových novinách 25. 12. 1930 
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  Z farnosti

Představujeme další malé farníky:  
 

Simonka Rousová, 19 měsíců 

Simonka je pro nás velikou radostí. Její 

tři sestřičky ji opatrují a pomáhají jí poznávat 

svět. Ona je za to odměňuje velikým úsměvem 

a teď už i špetkou toho  "zlobení" . 

 

 

 

Vojtěch Roškanin 

Představujeme Vám našeho pátého 

potomka a třetího syna: Vojtěcha Mikuláše. To 

druhé jméno má po pradědečkovi z Těchonína. 

Vojtík se narodil v dubnu, takže má teď už  

8 měsíců, ale vypadá na rok, protože jí jako 

žralok. V každém případě je to naše 

nejnáročnější miminko. 

 

 

 

 

 

Děkujeme maminkám za čas, který příspěvku věnovaly.  

Redakce. 
Připravila JN 

▪ ▫ ▪  

Zprávy z Hnízdečka 
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V adventní době jsme se s dětmi v Hnizdečku připravovali na Vánoce 

Na pomyslném adventním věnci jsme 

jako první svíčku rozžehli "ticho" - měně 

povídat, křičet, víc naslouchat, co mi kdo říka, 

i to, co říka Ježiš mému srdci. Na tomhle setkáni 

jsme s dětmi vyráběli knoflíkové vánoční 

pozdravy. Pozdrav jako tichý symbol spojení, 

lásky či sdílení.  

Druhá adventní svíčka rozhořela 

všechna srdíčka. Bylo to setkání srdcí. Povídali 

jsme si s dětmi o tom, jak duležité je mít srdce 

otevřené pro jiné. Že Pánu Bohu se líbi srdce 

laskavá, přátelská a přejíci jako hočičky Táňa  

z naší pohádky. Pak jsme si perníkové srdíčko 

vyzdobili a navzájem si popřáli, aby i naše 

srdíčka byla tak měkká, křehoučka, voňavá  

a sladká jako ty z perníčku. 

 

Třetí adventní setkání se neslo v duchu "sněhové vločky" 

Sníh je pro děti něčím krásnym  

a tajemným. Je bíly jak nezkažená dětská 

srdíčka. A určite každý z nás v dětství chytal 

sněhové vločky do dlaní, nebo jen tak koukal na 

oblohu, jak se na nás sype sněhová peřinka.  

My jsme si vyprávěli příběh o děťátku, kterému 

na nosíku přistála snehová vločka... i když 

roztála, v jeho srdičku bude navždy. 

Vždyť tešit se z malých a nenápadných 

věcí dělá člověka šťastným. 
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Čtvrté setkání přineslo hvězdu na obloze 

Na posledním adventním setkání jsme si vyprávěli o jasné hvězdě, která vyšla v jedné temné 

noci nad Betlémem. Přinesla nám radostnou zprávu, že brzy budou Vánoce, kdy se narodí Ježíš - Boží 

syn. Pak jsme si takovou  hvězdu nalepili mezi další hvězdičky a přemýšleli, co nám chce sdělit do 

našich životů.   

 

 

I my z Hnízdečka Vám přejeme Požehnané Vánoce.  

Ať se Ježiš narodí do rodin, kde vládne pokoj, láska a odpuštení.  

Ať jste vy dospělí pro nás děti majákem, které svítí do dálky  

a odhodlaně nás vede k cíli.  

Nezapomeňme, že na Vánoce jsou Ježíškovi narozeniny - 

tak nečekejme dárky jen od Něho, ale sami mu taky nějaký 

připravme. 

 

Připravila Zuzka Mrázková 
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Vzpomínka na pana Petra Hanuse  

Jeho životní příběh znám jen okrajově, 

ale vím, že přestože si prošel nelehkými  

životními zkouškami, jeho svědectví o Bohu  

a jeho víra byla vždy pevná, nikterak 

nepokřivená, přirozená a především 

„radostná“. 

Jsou to už bezmála dvě desítky let,  

kdy mě i mou rodinu provázel v prvních letech 

konverze a to naprosto neúnavně a přesto 

velice citlivě a ohleduplně… vždy plný radosti. 

Byl pro mě nevyčerpatelnou studnicí informací, 

mým osobním 

katechetou. Pln lásky 

k panně Marii a neustále 

děkující Pánu za vše,  

za jakoukoliv maličkost. 

Tak jsem Petra poznala 

já. Tento úžasný člověk 

byl a JE mým kmotrem.  

Děkuji Ti Petře. 

 

GK

   

▪ ▫ ▪ 

 

Poděkování 

Děkujeme panu faráři Pavlu Pokornému za uspořádání zájezdu do Prahy na divadlo „O líné babičce“. 

Též děkujeme za pohoštění a prohlídku divadla. Moc se nám to líbilo. 
Šest spokojených babiček 

 

 

▪ ▫ ▪ 

Na Vánoce příjde Ježíš jako malé dítě do našich srdcí i domovů 
 

Ježíšku, žehnej nám…  

 ať je náš domov místem, kde má dětský smích a křik 

přednost před wi-fi reprodukcí z moderní elektroniky  

 ať náš domov je místem, kde urážlivé slovo vysloveno se 

vztekem, je větší tragédii než rozlámaný piškot na koberci  

 ať náš domov je místem, kde tužky, pastelky a modelína 

má přednost před televizi a monitorem počítače  

 ať náš domov je místem, kde více času trávíme  

ve vzájemném objetí než v náruči sociálních sítí. 

 

ZM 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 



 Natanael           Prosinec 2016, Leden 2017 

8 

 

  Zamyšlení pro děti 

Kloučkova vánoční modlitbička 

Už jsou Vánoce, Ježíšku.  

Vánoce jsou Tvé narozeniny, viď? 

 

Ale Ty jsi neměl tak hezké narozeniny 

jako my, protože Tvoji rodiče byli chudí. 

 

Ani ses nenarodil doma, ale v jeskyni. 

A Tvoji rodiče Ti nemohli nic dát. 

 

Já jsem dostal moc dárků – podívej se, 

Ježíšku! 

 

Ale prosím Tě, ať nikdy nezapomínáme 

na to, jak chudý jsi byl TY! 

 

 

 

A nedopusť, abych zapomněl, 

že na celém světě je mnoho dětí, 

které jsou taky tak chudé, 

jako jsi byl Ty, Ježíšku! 

Amen. 

Z německého originálu „Wir lernen zu beten“ 
autora Dietricha Mendta  

přeložila PhDr.Věnceslava Fišerová 
Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Téma: Betlém 

Když svatý František z Assissi uvažoval o narození dítěte Ježíše, moc zatoužil být v onu chvíli  

při narození Božího Syna. Neváhal udělat všechno pro to, aby si tuto událost co nejvíce připomenul. 

Postavil přístřešek pro chlév, vypůjčil si osla a volka, kteří nad jeslemi tehdy stáli, uprosil dva 

dobrovolníky, aby se ujali role Marie a Josefa, místo nemluvňátka vložil do jeslí loutku, sehnal před 

chlév stádo oveček. 

Uprostřed noci vstoupil jako pastýř do kruhu Boží lásky – k nohám Boha, který neváhal přijít  

na svět v podobě bezbranného chudého nemluvněte. Díky františkánům se tento vánoční zvyk brzy 

rozšířil po celém světě. 

 

 

 



 Natanael           Prosinec 2016, Leden 2017 

9 

 

Co nám říká obraz Betléma dnes? 

V judském Betlémě se narodil Ježíš Kristus. Pro lidstvo tím okamžikem nastal zlom v dějinách. Nový 

počátek. Na svět poškozený zlem lidských vin přichází Král, aby znovu obnovil harmonický řád. Tento 

Král nevládne silou, ale láskou a nabádá k poctivosti a spravedlnosti ve vztazích mezi lidmi. Kolem 

dítěte – Krále se shromažďují lidé, kteří chtějí patřit do nového království. Přijdou pastýři, přijdou 

mudrci a přijdeme i my. 

Dítě 

Uprostřed na slámě leží dítě. Dítě, které je zároveň Bohem. Aby se co nejvíce přiblížil nám, lidem, stává 

se dítětem – nerozkazuje, neděsí, nic nechce. Je. Všechny přitahuje. Všechny postavy směřují k Němu. 

Maria 

Je nejblíže Dítěti, protože souhlasila s Božím plánem spásy. Nechápala plně, co Bůh 

zamýšlí, ale s důvěrou souhlasí. Ona je cestou, kterou Bůh vstupuje do světa lidí. 

Josef 

Stojí v pozadí, nemluví, neprojevuje se. Na něm ale stojí zodpovědnost za živobytí 

a bezpečí Svaté rodiny. Do rukou prostého řemeslníka vložil Stvořitel budoucnost svého plánu. Josef je 

pro nás ochráncem rodin, milujícím manželem a následovníkem v poctivé práci. 

Pastýři se stády ovcí 

V té době si bohatí najímali ke svým stádům pastevce. Tito prostí a chudí lidé jako první 

přicházejí, aby se poklonili Králi králů. U jeslí se shromažďují poctiví správci cizích majetků, 

lidé, kteří asi nikdy  v životě nevydělají dost, ale s důvěrou poslechnou Boží výzvu  

a udělají, co jim prostřednictvím anděla vzkázal – jdou za Ježíšem. 

 

Mudrci – králové 

Byli to v pohledu té doby vědci a badatelé, které jejich zkoumání a touha po vědění 

zavedly až k vrcholu – do betlémské stáje. Bohatí vědomostmi a majetkem se 

sklánějí před chudinkým dítětem, které je bohatší víc, než si mohou vůbec 

představit. Kdo pravdivě a poctivě hledá, nalezne Boha a nepřestane žasnout. 

Vůl a osel 

Stojí v hlavách jeslí – hloupý vůl a udřený osel. Ale hloupý, kterému nebyl dán rozum a i ten, kdo dře na 

druhé – oba stojí nejblíže u jeslí. Mlčí a nechápou. A přesto jsou Ježíši nejblíže.  

Jak je tomu s lidmi? Neváží si Bůh našeho počínání jinak než my? On zná naše srdce a hodnotí jinak než 

my. U něho budou mít prostí a poctivě pracovití asi přednost. 

Andělé 

Kde je Ježíš, kde je Bůh, tam je vždycky nebe. V přijímání svátostného Ježíše 

v Eucharistii zveme do našeho srdce Jeho anděly, aby spolu s námi oslavovali 

jeho přítomnost. Kam vstupuje Ježíš spolu s námi, tam by měl být svět plný 

radosti, neboť je zde Bůh – Láska, která miluje všechny bez rozdílu a tím 

proměňuje svět. 
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Svět 

V pozadí betlémů bývají města, známá místa, přicházejí sem postavy z historie dřívější i současné, 

postavy řemeslníků, hudebníků a všech možných profesí. Tím je poukazováno na skutečnost, že se 

betlémská událost týká i nás a naší doby. Právě teď a zrovna tady. Bude-li Ježíš i dnes přijat, stane se 

Zachráncem a Spasitelem i dnešního světa. Zda ale smí vstoupit i do mého domu, to ovšem záleží 

především na mě. 

Připravil JF 

▪ ▫ ▪ 

Betlém z chrámu svatého Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 

 

Podle zápisů z farní kroniky je betlémový soubor náležící k vybavení jablonského kostela prací 

tyrolské dílny Sebastiána Kostnera z Bufels – Grődenu z poloviny 90. let 19. století. Za pravděpodobný 

rok vzniku lze považovat rok 1894, neboť zpráva o uhrazení souboru je do farní kroniky připsána  

2. ledna roku 1895. Soubor je dobře zachovanou ukázkou dovedné řemeslné práce starých tyrolských 

řezbářů.  

Betlém je z hlediska řezbářského pojednání i provedení barevného vyzdobení figur 

(polychromií) na vysoké úrovni. Celý soubor čítá, kromě budovy salaše, šestnáct figur lidských, dvanáct 

figur zvířat, betlémskou hvězdu zlacenou plátkovým zlatem a čtyři doplňky v podobě darů, či jiných 

součástí výstroje. Zajímavostí jsou další tři figurky ovcí, které byly druhotně k souboru připojeny.  

Tyto figurky menší velikosti, jsou kvalitativně výrazně nižší úrovně. Z jejich řezbářského provedení je 

však patrná přímá inspirace tyrolským souborem. 
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V nejvyšším dřevěném domku je umístěna Svatá rodina s volkem a oslíkem, lid je zde zastoupen 

třemi adorujícími mudrci, a několika pastýři. Významnost mágů podtrhuje mohutnost jejich doprovodu 

- jejich jízdní zvířata slon, velbloud a kůň spolu se služebníky, kteří vcházejí před stáj z branek v bočních 

domcích. Pastýři přišli ke chlévu se svým stádem oveček. Ve štítu stáje se vznáší anděl a nad ním zlatá 

kometa. 

  Podle J. Graubnera, P. Piťhy a J. Frimla sestavil J. Fišer 

 

▪ ▫ ▪ 

Betlémské světlo 

Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství lidí dobré vůle. Každoročně 

putuje z Betléma do celého světa. Přijměte toto poselství z rukou skautů a obohaťte 

jím váš sváteční domov. 

Ptali se bývalého obyvatele Palestiny, který četl Starý zákon: „Vyložte nám 

toto tajemství! Čteme v Bibli, že Bůh na počátku stvořil světlo a oddělil je od tmy. Byl večer a bylo jitro, 

den první (Gn 1,3–5). Slunce, měsíc a hvězdy však stvořil později. Odkud tedy se vzalo to první světlo?“ 

Čtenář Starého zákona nedokázal odpovědět. Dali mu tedy vysvětlení ti, kdo se ho ptali. 

Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. 

Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem. Musejí se tedy 

všechna zanést k Betlému, abychom pochopili jejich smysl. V dnešní technické společnosti jsou tu 

skauti, aby vodili lidi od strojů a umělého blahobytu nazpět ke kráse přírody. Ukazují jim, že jsou 

slunce, měsíc a hvězdy neskonale půvabnější než žárovky a neonová divadelní osvětlení. Svět, který 

vyšel z rukou Stvořitele, je krásný. Chceme-li však dobře pochopit jeho smysl, musíme všechna jeho 

světla v duchu nosit do Betléma. Pak pochopíme i to, co na konci všeho stvoření konstatoval Bůh: 

„Viděl jsem, že je to dobré.“ 

Chceme-li, aby byl svět opravdu dobrý, musíme být dobrými i my sami. Proto tak rádi stavíme 

betlémy na místech, kde žijeme, a zpíváme z plna hrdla: „Nesem vám noviny z betlémské 

krajiny…Radujme se, veselme se!“ 

Tomáš Špidlík, kardinál, prosinec 2003 

 

Prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík (* 17. prosince 1919 

v Boskovicích; +16. dubna 2010 v Římě) je český katolický teolog, kněz, jezuita  

a kardinál. Je jediným českým kardinálem, který není zároveň biskupem. 

Je považován za nejvšestrannějšího křesťanského orientalistu. Jeho tělo je 

pochováno v sarkofágu za hlavním oltářem velehradské baziliky. Jedinečný 

sarkofág je plný duchovní symboliky zobrazuje kardinálovo svědectví života víry. 

Celek je podtržen sdělením otce Tomáše žijícím, tedy i nám – „Všechno, 

 co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, 

které nekončí.“ 

 
Připravil JF 
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Čtenářům Natanaela přejeme požehnaný čas Vánoc 

a nový rok 2017 ve světle Boží lásky. 

Redakce 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Pozvánky 

 

 

V Jablonném nad Orlicí se vánoční koncert pěveckého sboru gymnazia Žamberk 
Corale uskuteční 26. 12. 2016 v 17 hod v kostele sv. Bartoloměje. 
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 MODLITBY MATEK 

Modlitby matek se budou konat v úterý 27. 12. 2016 od 16:00 hod na faře v Hnízdečku.  

 

Zvány jsou i maminky, které se s námi pravidelně neschází. Nejen k modlitbě, ale i k posezení  
a popovídání u šálku čaje. Přijďte mezi nás. 

MF 

▪ ▫ ▪ 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V sobotu 7. ledna 2017 proběhne v našem městě již 

tradiční Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou ČR.  

Z jablonské fary budou v dopoledních hodinách opět vyrážet 

skupinky koledníků do celého města.  

Ti, kdo by se chtěli aktivně zapojit do této akce - ať 

už jako králové nebo vedoucí skupinek, se mohou přihlásit  

u Jany Najmanové (tel. 737 355 219). Bližší informace se 

dozvíte v prvním týdnu nového roku. 

JN 

 

▪ ▫ ▪ 

 MODLITBY OTCŮ 

V novém roce, který nám Dobrý Bůh daruje, pokračuje setkávání společenství Modliteb otců. 

Pro fyzické otce, duchovní otce a kmotry jsou určeny společně přednášené modlitby, rozjímání nad 

biblickými texty a prosby za svěřené duše členů rodin.  

První setkání v roce léta Páně 2017 bude v teplu jablonské fary v Hnízdečku tentokrát druhý 

čtvrtek 12. ledna 2017 v 18:30 hod. Kdo můžete a chcete, prosím, přijďte.  

    Jožka Fišer 

 

Pozvání Ducha Svatého, aby vedl naše setkání 

Přijď, Duchu Svatý, 

naplň naše srdce svou láskou, 

veď naše setkání a naši touhu  

po modlitbě. 

 

Pomáhej nám najít v našem nitru to, 

co nás odděluje od Boha, 

a vzbuď v nás lítost. 

Chceme obnovit své životy 

ve službě Bohu a sobě navzájem. 

 

Duchu Svatý, požehnej nám,  

našim rodinám a přátelům 

a daruj nám Svůj pokoj.  

Amen. 
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▪ ▫ ▪ 

 

 PROMÍTÁNÍ FILMU NET FOR GOD 

Promítání filmu v rámci projektu „Net for God“ se uskuteční v lednu 26. 1. 2017 od 20 hod  

na faře v Jamném n. Orl. 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 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 20. ledna 2017. Vitány jsou také reakce, připomínky, 

náměty či dotazy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení 

příspěvků a případně text zkrátit.  
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