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Uchazeč o místo učitele se hlásí u ředitele školy.  Co vás vede k rozhodnutí stát se učitelem? 

Ptá se ředitel. Mám k tomu dva důvody. Odpovídá uchazeč. Jeden důvod se jmenuje 

červenec, druhý srpen. 

Doufám, že každý čtenář pochopí nadsázku a vtip. Povolání učitele je náročné a letní 

prázdniny jsou jediným (a vlastně docela krátkým) obdobím, kdy si mohou vybrat řádnou 

dovolenou a snad i něco málo, zlomek z toho, co by se dalo nazvat náhradním volnem          

za všechny aktivity spojené se školou a žáky a které se nevešly do řádné pracovní doby 

vyučujícího. 

Prázdniny a dovolená jsou, nejen pro učitele a žáky, jedinečnou příležitostí a šancí uskutečnit 

Něco, na co nebyl celý rok čas. Každý z nás má své prázdninové plány a představy, jak 

s volnými dny naložit. Můžeme cestovat, poznávat nové, nám neznáme kraje a lidi. Můžeme 

také naopak navštívit staré známé a přátele a místa nám zvlášť milá. Léto je čas putování        

i zastavení, čas sportování, námahy i odpočinku. 

Přijměme volné dny jako dar od Boha. Radujme se a užívejme daru tak, aby se i Dárce 

radoval z naší radosti. 

P.P.P. 
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Eucharistie 

Malá číňanka – mučednice 

Eucharistie 

 

Neznám její jméno; malé, skromné 

třináctileté děvčátko, vtělená dobrota, jak 

říkala sestra. A to je vše, co o ní vím. Když 

přišli do našeho města komunisti, klečel 

jsem v lavici pro prvokomunikanty, modlil 

jsem se a čekal, co se bude dít. Kdykoli    

se na ulici ozval hluk nebo byl dán hrubý 

rozkaz. Očekával jsem smrt.  

Zatím se však nic nedělo. Druhý den 

jsem dostal návštěvu. Policie, řekl jsem si. 

A zachvěl jsem se leknutím.  

Nikoliv. Byl to velmi korektní důstojník 

a mluvil perfektně čínsky. Naše rozmluva 

byla asi taková: "Pokračujte ve své práci 

jako dosud." Nabídl jsem mu cigaretu; on 

se uklonil a s úsměvem zmizel. V prvních 

následujících dnech se nedělo nic 

zvláštního. Vojáci se chovali rezervovaně   

a se zvědavostí mě pozorovali, když jsem 

procházel ulicemi. Jediná věc, která mě 

znepokojovala, byla návštěva tohoto 

dozorce u mne.  

Uplynulo několik měsíců a už jsem       

si začal na komunistický režim zvykat. Ale 

zanedlouho se to stalo... 

Jednoho krásného letního dne přišel 

onen dozorce se čtyřmi vojáky do školy. 

Vstoupili bez zaklepání. "Časy se pro Čínu 

změnily", pravil: "a všechny tyto 

náboženské věci přijdou do ohně. Tak milé 

děti, začínáme!"  

Zatímco takto mluvil, strhli vojáci        

ze stěn krucifix, svaté obrazy, tabule          

a sochy. Položili to na lavice. Potom 

poručili dětem, aby to všechno odnesly   

do bedny na WC.  

Děti se velmi poděsily, váhaly, "Rychleji", 

řval dozorce, "nebo bude zle!" 

V poslední lavici se krčila malá holčička. 

Rty měla sevřené, ruce založené a stála 

nehybně jako socha.  

"A ty tam vzadu", křičel dozorce a vrhl 

se k ní. Oplýval rouháním. "Ber!" vzkypěl 

tento muž zlostí. Dítě sklopilo oči, ale 

nepohnulo se. Ostatní děti stály jako 

přibité. Smrtelný klid. Potom vzal ten voják 

revolver a střelil do okna. Rána a střepiny 

skla vyvolaly mezi dětmi slzy a křik. Lidé 

upozorněni zmatkem sem pospíchali          

a vzápětí stál před školou veliký dav. 

Dozorce pokračoval ve řvaní, ale dítě        

se ani nepohnulo. Jen velká slza skanula jí 

po tváři. Situace se pro dozorce ztížila. 

Vzpřímil se, pohlédl do davu a zvolal: 

"Vyhledejte jejího otce a přiveďte ho       

do kostela!"  

Když byl kostel plný, přivedli otce toho 

děvčátka; ruce měl spoutány za zády. 

Postavili ho vpravo k lavici pro přijímající. 

Dítě do ní násilím vstrčili. Dozorce              

si odkašlal a spustil: "Učili jste se, že váš 

Bůh je mocný a bydlí tady ve svatostánku. 

Já vám teď ukážu, jak jste se mýlili. 

Nezmůže vůbec nic. My ho teď boty 

rozšlapeme a ani se nepohne."  

Vojáci přiběhli a zbraněmi vypáčili 

dvířka od svatostánku. Zavládlo úzkostné 

ticho. Dozorce vzal nádobu s hostiemi, 

otevřel ji a hostie rozsypal po zemi. 

"Rozšlapte toho jejich Boha!" 

komandoval vojákům, a vojáci to udělali. 

"Co tomu říkáte?" křičel. Všichni zatajili 

dech. 

"Ještě věříte těm kněžským 

povídačkám?" Obrátil se na otce toho 
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dítěte: "Podívej se na to a odpověz!" 

"Ano", odpověděl otec zcela tiše. 

„Odveďte ho!" zařval.  

V tu chvíli poddůstojník přistoupil         

k dozorci a něco mu povídal. Ten ho 

vyslechl a poddal se vyššímu rozkazu. 

"Jděte všichni z kostela ven, jen to 

děvče tady zůstane!" Zajistili mě a zavřeli 

do kostelního sklípku na uhlí. Byl tam malý 

otvor právě k chóru, odkud jsem viděl 

rozházené hostie a to děvčátko, které       

se s úzkostí opíralo o stěnu. Krátce nato 

jsem spatřil krásnou mladou dámu, která   

s úsměvem vstoupila do chrámu. Měla    

na sobě nádherné šaty a na rukou prsteny 

a náramky.  

"Ubohé dítě," řekla a objala je: "ubohé 

děvčátko, co to s tebou ti muži udělali? 

Pojď se mnou, u mně ti bude dobře. 

Chceš? Pojď."  

Dítě se dalo do vzlykání a padlo jí       

do náruče. Odešly. Pak jsem už neviděl nic. 

V tomto temném vězení jsem 

zapomněl na den, noc i hodiny... Klaněl 

jsem se, modlil a spal, měl jsem hlad, žízeň 

a bolesti hlavy. Kolem bylo mrtvolné ticho. 

Pak jsem slyšel nějaké zvuky, které           

se při jiných příležitostech neslyší. Bylo už 

ráno? Někdo s tichým šramotem otevřel 

chrámové dveře. Díval jsem se tím 

otvorem. Co to vidím?  

Ano, ta malá holčička je tady. Váhavě 

se ubírá do chóru, zastaví se, ohlédne, 

postoupí o několik kroků dopředu. Pak      

si poklekla, uklonila se a s velikou úctou 

sklonila hlavu až k zemi, uchopila jazykem 

jednu svatou, zneuctěnou Hostii. Vzpřímila 

se, rozepjala paže a chvíli se modlila. Pak 

vstala a zmizela. Tento obraz se mi nabízel 

každé jitro. To byla moje naděje v mém 

temném vězení. S netrpělivostí jsem 

vždycky očekával první paprsek jitra a to 

děvčátko, které přicházelo k svatému 

přijímání. Jeho krásná postava, jasné          

a usmívající se oči, pomalé a nesmělé 

pohyby mě vždycky dojímaly.  

Jak často přicházelo? Nemohu říct. Ale 

jednoho rána přišlo opět k svému Ježíši 

jako vždycky. Pokleklo, rozepjalo ruce        

a ponořilo se do hluboké modlitby... 

Náhle se s velikým rachotem otevřely 

chrámové dveře a já slyšel divoký řev         

a pak střelbu. Dítě klesalo, tělíčko bledlo. 

Opírajíc se o ruku klouzalo pozvolna níž      

a níž a plné bolesti se přisunulo k Hostii -   

a přijalo. Voják přistoupil blíž a maličkou 

pozoroval. Pokusila se naposled vzchopit   

a napřímit, sepnout ruce, ale padla zpět    

a hlavička temně zaduněla o podlahu. 

Zavřela navěky oči.  

Voják pozoroval dítě a hleděl               

na hostie... Několik okamžiků zůstal             

v zamyšlení a nerozhodný. Potom těžkým 

krokem opustil kostel.  

Ještě jsem byl pod bolestným dojmem 

toho, co se dítěti stalo a pozoroval jsem 

malou mučednici, když se otevřely dveře 

mého vězení. Tentýž voják stál přede 

mnou a pravil: "Pane, jste volný!" 

Poděkoval jsem a pokud možno co 

nejrychleji jsem se odebral do chóru. Sotva 

jsem však poklekl před mrtvým tělíčkem, 

stál ten voják přede mnou.  

"Pane", pravil, "kdyby každé město 

mělo takové děvčátko jako toto, potom by 

už žádný voják nebojoval za komunismus." 

Měl jsem ještě čas malou mučednici 

pochovat, ale už na hlavní hřbitovní cestě 

se ke mně přiblížil nějaký muž a vybídl mě, 
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abych nastoupil do auta. Odvezl mě přímo 

na hranice... 

 

Můj Ježíši, věřím, že jsi zde na zemi 

přítomen v Nejsvětější svátosti s tělem       

i duší. Miluji tě nade všechno. Má duše     

po tobě touží. Lituji svých hříchů. Protože 

tě však nemohu přijmout svátostně, přijď 

do mého srdce aspoň svou milostí. 

Zdravím tě, jako bys skutečně ke mně 

přišel a zcela se s tebou spojuji. Nedej, 

abych se od tebe odloučil. Ježíši, můj Bože, 

zapal mé srdce láskou k tobě, aby hořelo 

pro tebe. Amen. 

JN 

Když se řekne červen… 

Měsíc červen máme spojený 

s létem, kdy dochází k letnímu slunovratu. 

V tomto měsíci nás ještě čekají tyto 

zasvěcené svátky: 24. 6. Slavnost Narození 

sv. Jana Křtitele, 29. 6. Slavnost sv. Petra    

a Pavla, 30. 6. svátek Prvomučedníků 

římských. 

RJ 

Svatý Petr a Pavel 

Sv. Pavel z Tarsu, původním 

jménem Saul 

(Šavel) patří          

po svém obrácení 

k nejvýznamnějším 

apoštolům. V církvi 

se mu říká „učitel 

národů“.  

Vyrůstal 

podle přísných 

židovských předpisů a vyučil se jako 

tkadlec stanů. Po nanebevstoupení Krista 

přichází Šavel do Jeruzaléma a stává         

se pronásledovatelem křesťanů. Během 

jedné cesty se mu však zjeví vzkříšený 

Kristus a vyvolí si ho za apoštola mezi 

pohany. Pavel přijímá křest a hlásá 

evangelium mezi pohany. Svatý Pavel pak 

podnikl mnoho misijních cest.  

Obzvlášť v létě se na něj můžeme 

obracet s prosbou při uštknutí, křečích      

a mimo jiné také při strachu a ušních 

chorobách.  

Apoštol Pavel v listu Filipským 

uvedl, že vše pokládá za ztrátu ve srovnání 

s poznáním Ježíše (srov. Flp 2,7-8). Jak já  

si cením víry v porovnání s tím, co mi 

nabízí svět? Zajdu si před svatostánek 

poděkovat Ježíši za víru a budu uvažovat   

o její ceně.  

 

Šimon zvaný Petr je jedním 

z dvanácti apoštolů. Narodil se v Betsaidě 

jako syn rybáře. Se svým bratrem se živili 

lovem ryb v Genesaretském jezeře. Když 

jednou Ondřej vrhal síť do vody, šel okolo 

Ježíš a vyzval oba rybáře, aby ho 

následovali. Uposlechli jej. Ježíš si jej 

vyvolil 

jako 

prvního   

z dvanácti 

apoštolů, 

aby konal 

zázraky    

a hlásal 

evangelium. Tehdy mu dal jméno Petr – 

„Ty jsi Petr, to znamená skála a na této 

skále postavím svou Církev a brány pekla ji 

nepřemohou.“ Po svém zmrtvýchvstání 



5 

 

předal Kristus Petrovi nejvyšší hodnost 

v Církvi.  

V roce 64 vypukl v Římě veliký 

požár. Tehdejší císař z požáru obvinil 

křesťany a mnoho jich nechal ukřižovat. 

Také sv. Petr byl spolu se sv. Pavlem zajat, 

devět měsíců vězněn a poté ukřižován 

hlavou dolů. Na místě ukřižování pak         

za vlády Konstantina I. Velikého byla 

postavena Bazilika sv. Petra. 

RJ 

Z farnosti 

 
První svaté přijímání 

 

Představujeme Vám Anežku Hejnou, 

Evičku a Terezku Bergmanovou, které     

28. 6. 2015 při mši svaté v Jamném nad 

Orlicí poprvé přistoupí k prvnímu svatému 

přijímání. 

 

 

 

 

 

 

Drobné církevní památky v Jamném 

nad Orlicí 

Je asi málo občanů, kteří nesledují 

hospodaření obce a s tím i rozpočet       

pro jednotlivá kalendářní období. Chtěli 

bychom i touto cestou poděkovat za to,  

že není zapomínáno na církevní stavby      

a drobné sakrální památky, které              

se nemalými finančními částkami opravují 

a udržují. V tomto příspěvku bychom chtěli 

vzpomenout jednoho svatého obrázku, 

kolem kterého řada nás, ale i hostů            

a turistů chodí. V nejbližších dnech dozná 

svoji úpravu. 

Po cestě od tělovýchovného areálu 

směrem ke sv. Trojici stojí obrázek           

sv. Martina. Z literatury a písemných 

záznamů se dovídáme, že sv. Martin         

se narodil v roce 316 našeho letopočtu. 

Jeho otec byl pohanský římský důstojník 

v provincii Horní Panonie, v dnešním 

Maďarsku. Už v patnácti letech jej otec 

donutil stát se vojákem. Legenda říká,       

že jedné chladné noci uviděl Martin 

polonahého žebráka, který ho žádal           

o almužnu. Martin ale peníze neměl,           

a protože chtěl žebráka obdarovat              

a ochránit před mrazem, rozetnul svůj 

vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu 

daroval. Následující noc se mu zjevil 

Kristus oblečený právě do tohoto pláště.  

Pod vlivem tohoto zjevení přijal křest          

a rozhodl se svůj život zasvětit Bohu. I přes 

jeho pozdější jmenování biskupem žil 

nadále v chatrči. Je patronem vojáků, koní, 

jezdců a vinařů. 

Příběh o darování poloviny pláště 

sv. Martina si lidé vyprávějí po staletí          

a pokaždé je potěší a povzbudí. Je to 

vyprávění o sv. Martinu a lásce k bližnímu, 

tedy o něčem, co dnes často postrádáme. 

Proto nás tento příběh tak oslovuje.  

Tento obrázek sv. Martina je 

nazýván jako „Jirončův obrázek“. K jeho 

vzniku je známo asi to, že roku 1670         

se na dnešní Jirončově usedlosti čp. 78 

usadil hospodář Martin Černohous, jeden 
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ze tří bratrů. Postavil obrázek a svému 

patronu svěřil svůj život, úrodu a své 

počínání. Tento obrázek pak byl s úctou 

udržován a obměňován až do dnešních 

dnů, především rodem Jirončů. 

Po tomto Martinu Černohousovi je 

pojmenován i protější kopec jako 

Martinova hať. Do padesátých let 

minulého století na něm stála dřevěná 

triangulační věž pro vojenské zaměřování. 

Svah na východní straně kopce je místo, 

které se nazývá „Festuňk“. Po 1. světové 

válce zde bývala pěchotní střelnice 

armády. 

K této historii je nutné dodat, že je 

založena především na slovním podání 

minulých generací a šetřením ve státním 

archivu. 

Tyto místa našich předků, kterých 

bylo daleko větší množství než se jich 

dochovalo do dnešních dnů, jsou místa 

jimi vymodlená. K těmto místům               

se obraceli v životních těžkostech, 

prosbách ale i s díky za vše co se podařilo   

a urodilo, za uzdravení či návrat z válek. 

Bohužel někdy jsou i místa bolestná 

s tragickou minulostí. Chovejme se k nim 

s úctou a ohleduplně. Jsou součástí naší 

minulosti a historie obce. 

J.Č. 

 

Oprava střechy kostela sv. 

Bartoloměje 

 

Zelenou barvu severní strany 

střechy kostela by měla během letošního 

roku vystřídat šedá barva kvalitní 

břidlicové krytiny. Na 260 metrů 

čtverečních střechy bude potřeba upevnit 

5460 břidlicových tabulek velikosti      

30x30 cm. Náklady na jejich montáž jsou 

vyčísleny na 653000 Kč. Snadno 

spočítáme, že náklady na pořízení                

a montáž jedné břidlicové tabulky je téměř 

120 Kč (v této ceně jsou započítány 

všechny náklady, včetně stavby                    

a pronájmu lešení). 

Letošní rok jsme dostali na opravu 

kostela několik příspěvků z různých zdrojů: 

Z programu regenerace městských 

památkových zón 200000 Kč (tedy asi 

1670 břidlicových tabulek). Grand 

Pardubického kraje uvolní 200000 Kč 

(dalších 1670 tabulek). Biskupství 

královéhradecké nám z Fondu solidarity 

přispěje 80000 Kč. (asi 670 tabulek). Zbývá 

tedy shromáždit 173000 Kč na zbylých 

1450 tabulek. 

Pokud by někdo chtěl přispět         

na opravu střechy a zaplatit montáž 

konkrétní břidlicové tabulky, může           

při sbírce na opravu střechy kostela       

(30. srpna pouť), nebo kdykoliv jindy        

do kasičky v kostele, darovat 120 Kč. 

Vybranou břidlicovou tabulku si pak může 

v průběhu montáže i podepsat, nebo jinak 

označit na spodní straně. 

Doufejme, že příští zimu nebude 

střecha kostela sv. Bartoloměje zatížena 

žádnými dluhy, ale jenom sněhem. 

Štědrým dárcům děkujeme. 

 

Za ekonomickou farní radu P.P.P. 
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Naše farní rodina se rozrůstá 

Na závěr školního roku vítáme do naší 

farní rodiny děti, které se přijetím svátosti 

křtu staly našimi bratry a sestrami v Kristu. 

Možná už je poznáte podle kočárku nebo 

příležitostného zpěvu v kostele.  
Požádali jsme jejich rodiče, aby nám 

prozradili něco více o svém potomkovi 

nebo rodině. 

 

Veronika Faltusová – 6 měsíců 

Verunka je 

naše velká 

radost. 

Každé ráno 

nás vítá 

širokým 

úsměvem a směje se na nás po celý den. 

Pomalu objevuje svět - prozatím převážně 

z nižších pater.  

 
Ester Kaplanová – 3 měsíce 

Naše dcerka Esterka se narodila 30. března 

a pokřtěna by měla být 20. června. Její 

křestní jméno 

Ester vzešlo     

z dlouhých 

debat rodičů     

i starší sestry. 

Nakonec bylo 

vybráno tatínkem, který si jej velice přál. 

Co nám narození miminka přineslo?          

Po dlouhé době utichla cirkulárka, protože 

- Psst, miminko spí :). Magdalénka má 

vytouženou sestřičku a maminka si užívá 

radost z miminka :). Esterka - doma jí 

říkáme Esi, Esinka - je moc hodné 

miminko. Už se na nás vesele směje           

a občas i něco "povídá".  

Obě naše dcerky jsou pro nás krásným 

darem od Pána Boha, za který mu každý 

den děkujeme. 

 

Anna Roškaninová – 8 měsíců 

Anna - znamená "milost " a vybrala ho 

maminka z úcty a vděčnosti ke svaté Anně. 

Nyní má už 

osm měsíců, 

je to skřítek 

neposeda, 

dělá nám 

všem jenom 

radost a má 

už jeden zub! 

 

Lucie Vinklerová – 2 měsíce 

Naše dcera Lucie je pro nás velkým darem. 

Její tři 

bráškové ji 

opatrují         

a mají ji velmi 

rádi a ona je 

za to 

odměňuje 

krásným úsměvem. Jsme rádi, že jsme 

mohli její křest, kdy byla přijata do 

společenství křesťanů jako dítě Boží, 

oslavit spolu s jablonskými farníky. 

 

 

Rádi vidíme v kostele i děti z okolních 

farností a také je mezi námi vítáme! 
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Poezie 
Má rodina 

Každé ráno začínáme 

znova.  

Brácho, díky za ty slova. 

Není ti mnoho, ovšem 

čas letí. 

Díky mami, beru rozum 

do hrsti. 

Ahoj synu, rád tě vidím. 

Táto, díky za podporu co cítím. 

Dík i vám všem ostatním,  

s vámi přízeň rád sdílím. 

Skrz všechnu lásku bezmeznou 

Doma nic nestojí, být sám sebou. 

Rodina je chrám stojící na hoře, 

Kde se modlí, abych se měl dobře. 

Václav Kaplan 

 

Zažili jsme 

Farní pouť do Králík 

 Pěšky, autem, vlakem, v kočárku, 

ale všichni se společným cílem se v sobotu 

6.6.2015 vydali na cestu poutníci 

z Jablonného a okolí na Horu Matky Boží   

u Králík. 

 Při mši svaté, která byla vybrána   

ze svátku Navštívení Panny Marie, otec 

biskup Josef Kajnek připomněl tři důležité 

aspekty Mariiny návštěvy u Alžběty. 

Prvním byl motiv cesty. Maria byla prvním 

eucharistickým procesím v dějinách, živým 

svatostánkem pro Boha, jenž se stal 

Tělem. Dále otec biskup ve své promluvě 

zdůraznil službu, kterou Maria těhotné 

Alžbětě po tři měsíce poskytovala.           

Na závěr bylo zmíněno Mariino vyznání 

Magnificat (Lk 1,39-56). Myslím,               

že by mohlo být podnětné, kdyby každý 

z nás zkusil Bohu vyznat své vlastní             

a jedinečné Magnificat… 

 Zvláště důležitým a jistě                     

i milostiplným se stal tento den                

pro Lucinku Vinklerovou a její nejbližší, 

kteří ji doprovodili ke křtu. „To, co se děje 

ve křtu dítěte, pouze zřetelněji zjevuje,      

co se neustále děje k naší spáse: Bůh nás 

předchází, Jeho milost nás obklopuje, ještě 

než ji voláme, On nás navštěvuje dříve, než 

můžeme zaklepat na Jeho dveře, On už nás 

nalezl, abychom jej mohli hledat.“ 

(K. Rahner: O svátostech v církvi) 

 Po této krásné slavnosti jsme        

se přesunuli do jídelny kláštera, kde          

se stoly prohýbaly pod skvělým obědem     

i výbornými dezerty. Pak už byl čas           

na povídání, procházky, kochání                

se nepopsatelnými výhledy, hry a honičky 

na zahradě nebo starost o pejska, který    

se k pěším poutníkům připojil v Jamném   

a došel s nimi až na Hedeč. 

 Tisíceré díky patří všem, kdo          

se na této pouti jakkoliv podíleli. Otci 

biskupu Josefu Kajnekovi, otcům kněžím 

Pavlovi Pokornému, Karlu Moravcovi, 

Miloši Pachnerovi a Josefu Roušarovi, 

ministrantům, panu varhaníkovi 

Vlasatému a všem, kteří připravovali oběd 

a občerstvení či jinak přiložili ruku k dílu. 

Bohu díky za krásnou sobotu. 

P.Sch. 

 

 

 

 



9 

 

Trampoty se psem Hafkou aneb 

pěší pouť do Králík 

 

 6. června 2015 ráno v pět hodin     

se na náměstí v Jablonném sešlo deset 

poutníků,( z toho dva z farnosti Dolní 

Čermná, tři děti a pět dospělých). Těchto 

deset (později jedenáct) statečných, 

odvážných a udatných poutníků                 

se rozhodlo, jít pěšky cestou plnou nástrah 

a nebezpečí do Králík.  

Již v Jamném se k nám přidal další – 

jedenáctý poutník – toulavý pes. Zprvu 

jsme si ho nevšímali, jenže ouha, on          

si všímal nás. Tak jsme došli až na kraj 

lesa…Začali jsme ho odhánět, protože jak 

je známo, psi mohou v lese ztratit 

orientaci a zabloudit. V jednu chvíli jsme   

si mysleli, že jsme ho už zahnali, jenže       

za chvíli se za námi ozvalo podezřelé 

štěkání a funění…Pes šel opět s námi.        

A tak jsme ho vzali s sebou. Abychom      

na něj mohli nějak volat, pojmenovali jsme 

ho HAFHAF. Cesta probíhala celkem 

klidně, až do Červené Vody. Zprvu vběhl 

do nějaké otevřené garáže, ze které         

na štěstí po chvíli vyběhl. Ale pak se stala 

pro nás osudná věc…Hafhaf začal pobíhat 

okolo jednoho domu, u kterého stálo 

lešení. Jakýsi pán tam něco opravoval.        

A byly tam otevřené dveře…Hafhaf toho 

využil a vběhl dovnitř. Volali jsme na něj, 

ale on si nás zřejmě nevšímal. Udělal dvě 

otočky v přízemí a chtěl vběhnout            

do druhého patra… Naštěstí si jenom vzal 

ze stolu buřt a vyběhl ven. Jak jsme viděli, 

buřt mu náležitě chutnal, ale my jsme 

museli rychle pryč, protože z onoho domu 

vyběhl malý kluk něco křičící.  

Po této události nám už moc velké 

problémy nedělal. Došli jsme až do Králík 

na Horu Matky Boží. Tam Hafhafa zatím 

ubytovali v klášterní zahradě v altánku. My 

jsme šli na mši, kde měli Vinklerovi křest 

malé Lucinky. Po mši svaté s panem 

biskupem jsme se odebrali do jedné 

místnosti, kde pro nás bylo připraveno 

pohoštění. Po té jsme si hráli s Hafhafem   

a zjistili jsme, že je to fenka (nové jméno – 

HAFKA). Vyfotili jsme se s ní, ale už byl čas  

 

se vrátit domů. Co se stalo s Hafkou dál, už 

nevíme. Kdybyste chtěli o ní vědět něco 

více, zeptejte se otce Pavla.  

Velice se nám to líbilo, možná že     

i příští rok se k nám připojí jiný toulavý 

pes. To byl konec naší pouti i článku         

do Natanaela. 

 

 Loučí se s vámi Miriam F. a Káťa N.    
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Slavnost Božího Těla 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Poděkování patří maminkám, které 

pomohly s přípravou oltářů a Martinu 

Jarešovi za tyto snímky! 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Dvora Králové 

 

Bylo nás pět - děvčat z náboženství. 

Vydaly jsme se společně v sobotu            

13. června na výlet do Dvora Králové.  

Věděly jsme, že nás čeká ZOO a přespání   

u řádových sester. V zoologické zahradě 

jsme nebyly poprvé, ale u řádových 

sestřiček ano. Jejich domeček sousedí 

s výběhem orangutanů a na první pohled 

nevypadá vůbec jako klášter. Ale uvnitř je 

kaplička, ve druhém patře klauzura, bydlí 

tam rodina čtyř řádových sester 

Kongregace Matky Božího milosrdenství    

a to vše dohromady je už klášter, jak má 

být.  

Sestra Doubravka nám vysvětlila, 

proč řádové sestry nosí prstýnek                 

a vyprávěla nám o životě a poslání sester. 

Sestra Dagmar nám v neděli ukázala 

zajímavá místa v kostele. Hrály jsme        

na varhany a zavedla nás na vysokou 

kostelní věž. Zdolaly jsme nahoru i dolů 

celkem 360 schodů! A už jste někdy 

obědvali se čtyřmi řádovými sestrami         

a jedním panem farářem?  My ano! To vše 

byly moc krásné zážitky. Děkujeme 

sestřičkám, že nás tak mile přijaly mezi 

sebe.   
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A jaké jsou dojmy dětí? 

 Všichni jsme se těšili na výlet        

do ZOO.  
 Dojely jsme do Dvora Králové a šly 

jsme na faru. Byly jsme unavení 

z toho vedra. Viděly jsme tam 

slona, nosorožce a taky zebru.  

 Bylo to fakt super. Viděla jsem 

hodně zvířat, například slona, 

velblouda a malej obchůdek, kde 

jsme si všichni koupili sliz. A pak 

ještě před tím jsme viděli řádové 

sestry.  

 Viděly jsme slony a žirafy. 

 V neděli 14. června jsme byly ráno 

v kostele a zpívaly jsme písničky.  

To vše společně prožili a zapsali 

Anetka, Míša, Natálka, Nelinka a Nikča 

+ Jana N. 

Více informací o životě i akcích 

Kongregace sester Matky Božího 

milosrdenství najdete na www.kmbm.cz 

  

První svaté přijímání v Jablonném 

nad Orlicí 

 

 

Pozvánky 

Oslava 90. narozenin pana kostelníka Jaroslava Fajta 

 Podle místních zvyklostí se bude slavit pouť ke kostelu sv. Bartoloměje v neděli 30. 

srpna. Vlastní svátek sv. Bartoloměje připadá na 24. srpna, shodou okolností právě na den, 

kdy slaví narozeniny kostelník tohoto kostela – pan Jaroslav Fajt. Ty letošní budou už 

devadesáté. Chceme je společně oslavit při mši svaté v pondělí 24. srpna od 17:00 hod. 

v kostele sv. Bartoloměje. Po mši sv. bude oslava pokračovat na faře, kde pan Fajt 

v současné době bydlí. Všichni gratulanti jsou srdečně zváni! 

 A co dárek? Co by mu opravdu udělalo radost? Jeden tip bych měl: Pokud někam 

během prázdnin pojedete, pošlete mu z cest pohled. Bude jich také devadesát? 

Adresa: pan Jaroslav Fajt, náměstí 5. května 1, Jablonné nad Orlicí 56164 

P.P.P. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jaroslav Fajt, Fara 1, Jablonné nad Orlicí, 561 64 

http://www.kmbm.cz/
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Milé děti! 
Pojďme společně poděkovat 

 Pánu Bohu za uplynulý školní rok 
V úterý 30. 6. při mši svaté  

od 17.00 hod. v kostele. Od 16.30 je příležitost ke svátosti smíření a současně 
nácvik písní v kostele. Po mši svaté jste zváni k táboráku na farní zahradě – 

buřty s sebou! 
Školní aktovky si přijďte nechat požehnat zase v novém školním roce,  

a to 1. září během mše svaté od 17.00 hod. v kostele. 

 

2. července 2015 se na farní zahradě koná 

„Výstava domácích mazlíčků a jiných zvířat“ 

 

Všichni vystavovatelé, kteří se chtějí zúčastnit,  

prosím přihlaste se do 1. července panu faráři 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  

 2. 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. 
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Modlitby matek se budou během letních měsíců scházet 

pravidelně opět poslední úterý v měsíci vždy od 18:00 hod. v 

kostele: 30. června, 28. července a 25. srpna 

 

 

 

Je čas bořit a čas stavět; doba stromy kácet a chvíle stromy sázet 

 

Úplně čerstvá zpráva pro každého, komu je možná trochu smutno 

z pohledu na holou pláň svahu pod městským hřbitovem. Ale konec 

smutnění – zastupitelé města Jablonného právě odsouhlasili spuštění 

druhé etapy obnovy bývalého parku na hřbitovním návrší. V letošním 

roce se v celkovém objemu přes tři milióny korun zřídí vydláždění 

parkových chodníčků a komunikací, rekonstrukce pískovcového 

schodiště a založení parkových trávníků spolu s výsadbou nových dřevin. Rodí se nová 

podoba městského parku s návazností na možné budoucí citlivé dotvoření míst, kde jsou 

uloženy ostatky našich předků.  

      Podle údajů Města Jablonné nad Orlicí  - JF 
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První prázdninové zastavení 

Dopis z Francie pro Tebe 

Soužit se neklidem, to nikdy nebyla cesta evangelia. Budovat víru 

na trápení, to by bylo jako stavět dům na písku – Mt 7,26-27. 

Slyšíš každý den tato slova Ježíše Krista: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ať 

se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ – J 14,27 

Tvůj vnitřní pokoj ti pomáhá pokračovat stále na cestě, když tě tíží neúspěchy a 

malomyslnost. 

A probouzí se krásný údiv, poetický vánek, prostota života a pro toho, kdo může chápat, také 

mystické vidění lidské bytosti. Pro tebe je tato prosba evangelia: 

Požehnej nás Kriste, nás a ty, které jsi nám svěřil. Zachovej nás v duchu blahoslavenství, 

 v radosti, 

 prostotě, 

milosrdenství. 

bratr Roger Schutz, Taizé 

 

V tomto čísle Natanaela je vložený jeden letáček Brněnské tiskové misie jako 
dárek pro vás - po přečtení jej můžete předat dále. 
Další letáčky BTM jsou na stolku u zadního východu z kostela. 

 

Další číslo Natanaela očekávejte v září!!!

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 dalšího čísla proběhne 10. srpna. Další reakce, 

připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout 

o zařazení příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit.                  

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 

Redakce: Josef Fišer, Renata Jasanská, Anna Macanová, Jana Najmanová, Kateřina Řeháková, Pavel Pokorný. 

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

na www.svaty.bartolomej.cz 
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