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Moc Kristovy krve 

Již od nejstarších dob se v církvi traduje jednotné přesvědčení o zvláštní moci Kristovy krve, 

kterou Pán za nás prolil na kříži a kterou smíme přijímat ve svátosti eucharistie. 

 

Jan Zlatoústý ve svých katechezích poukazuje na předobraz beránčí krve, kterou byly pomazány veřeje 

Izraelitů v Egyptě (viz Ex 12,13). Podle něho Izraelity tehdy nezachránila krev zvířete, ale to, že byla 

předobrazem krve Kristovy, před níž Zhoubce utíká. „Ukážeš-li zloduchovi jazyk zbrocený drahocennou 

krví“, tvrdí Jan Zlatoústý, „nebude moci vzdorovat. Uvidí-li nachově zbarvená ústa, uteče jak poděšená 

šelma.“  

Staletí později jinými slovy totéž zdůrazňuje Albert Veliký, když říká: „Eucharistie nám nabízí tak 

posilující božskou pastvu, že svět, tělo ani ďábel už proti nám nic nemohou.“ 

Ježíšovou obětí na kříži končí všechny krvavé oběti starého zákona, které byly jen jejím předobrazem. 

Krví Kristovou jsme byli jednou pro vždy vykoupeni ze svého prázdného způsobu života (viz 1Petr 1,19), 

jeho nevinná, nespravedlivě prolitá krev se stává cenou za naší spásu a zvláštním způsobem nás 

obmývá od našich hříchů (viz Zj 1,5). Chrání nás před útoky Božího nepřítele, nad nímž křesťané vítězí 

mocí Beránkovy krve a svým svědectvím (viz Zj 12,11).  

Je tedy na místě, že se při chvílích pokušení a při zvláštních útocích Božího nepřítele zaštiťujeme 

Ježíšovou krví, vzýváme její moc nad námi i nad těmi, za které se přimlouváme. Tou nejjistější ochranou 

však zůstane navždy živá Ježíšova přítomnost v nás, tedy když se s Kristem co nejvíce sjednotíme 

a připodobníme se mu i ve svém způsobu myšlení i jednání, ve svém srdci i ve svém duchu. Pak 

budeme pomazáni Kristovou krví k boji se zlem a k budování jeho království.   

         P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 

Připravil JF 
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Eucharistie 

 

Slavnost Těla a Krve Páně  

Se uskuteční v Jablonném nad Orlicí ve čtvrtek 

4. června 2015 v 18.00 hod. 

 

V návaznosti    

na letošní přípravu      

na Národní 

eucharistický kongres   

se pastorační rada naší 

farnosti rozhodla udělat 

co nejvíce pro to,       

aby v den slavnosti Těla 

a Krve Páně – Božího těla mohl po mši svaté 

následovat eucharistický průvod ke čtyřem 

oltářům. Tradicí jsou určena témata pobožností 

u jednotlivých oltářů - první za biskupy, kněze   

a zasvěcené osoby, druhé za křesťanské rodiny, 

třetí za veřejné záležitosti a poslední, čtvrté    

na poděkování. Cílem eucharistického průvodu 

by neměla být ani demonstrace naší víry      

před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme,  

ani vystrojení nevídané podívané,                     

ale prohloubení schopnosti nás věřících v Ježíše 

žít z eucharistie. 

 

Uspořádání průvodu 

Eucharistický průvod obvykle vychází 

z kostela s procesním křížem v čele, hned         

za ním družičky s květinami, kterými prostírají 

cestu. Pak jdou ministranti se zvonky, případně 

další ministranti, turiferář (ministrant, který 

okuřuje Nejsvětější svátost). Hned za ním kráčí 

kněz s Nejsvětější Svátostí v monstranci. 

Monstrance bývá ozdobena věnečkem 

z kopretin. Vedle kněze nesou muži lucerny      

se zapáleným světlem. Pokud je to v místě 

zvykem, jdou za knězem hudebníci a pak 

ostatní lid. 

 

Trasa průvodu 

Pro letošní rok je navržena trasa 

z hlavního vchodu ke kapli (1. oltář), dále kolem 

kostela horní branou do urnového háje k soše 

anděla (2. oltář), po cestičkách ke druhému 

vchodu do urnového háje (3. oltář) a branou 

proti hlavnímu vchodu zpět do kostela k oltáři 

Božského srdce Ježíšova (4. oltář)                         

a  se závěrečným požehnáním a hymnem Bože, 

tebe chválíme. 

 

Výzva k pomoci 

Aby bylo možné eucharistický průvod 

provést, je potřeba i přímé pomoci vás, farníků, 

a to jak s přípravou předem, tak i s asistováním 

přímo v průběhu pobožnosti. 

Je potřeba připravit čtyři, resp. tři oltáře 

– postačí pevný stolek pro umístění monstrance 

pokrytý bílým plátnem nebo ubrusem                 

a jednoduše ozdobený květy – tradičně laděné 

do dominující bílé barvy - a dvěma svícemi        

se stínidly proti sfouknutí větrem (skleněné 

cylindry používané ke světlu na hrobech pokud 

možno čiré nebo žluté). Bylo by dobré, 

kdybyste si přípravu instalace, výzdoby               

a i následného sklizení jednotlivých oltářů 

individuelně domluvili a oznámili – koordinátor 

této části prozatím není určen. 

Pro zpěv během přecházení od oltáře 

k oltáři bude potřeba vybrat vhodné písně         

a texty namnožit, aby nebylo nutné s sebou 

tahat zpěvníky.  

Dále je potřeba zajistit nosiče luceren    

a současné i dřívěji narozené ministranty       

pro zajištění zvonění, okuřování a pro pomoc 

knězi (bohoslužebná kniha, velum).  

Povýšení úcty ke svátostnému Kristu je    

i prostírání květů svobodnými děvčaty. 

K zajištění domluvy a přípravy této části            
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se nabídla Jana Najmanová. Pro konkrétní 

dotazy se prosím obracejte přímo na ni. 

 

Odpustky 

I v současné době jsou s Božím Tělem 

spojené plnomocné i částečné odpustky.  

Odpustky je možné získat jak soustředěnou 

účastí při průvodu, tak při podobně prožívaném 

pronášení některých modliteb a zpěvů. 

K získání plnomocných odpustků je 

nutné splnění obvyklých podmínek (svatá 

zpověď, přijímání a modlitba na úmysl papeže). 

Mimo to je nutná svoboda od lpění                   

na jakémkoli, i lehkém hříchu. Pokud nejsou 

spojeny všechny tyto podmínky, je možné získat 

pouze částečné odpustky. 

Pokud je vám jenom trochu možné, 

zorganizujte si svůj čas a přijďte prožít několik 

desítek minut v blízkosti samotného Krista, 

jehož svaté Tělo a Krev můžeme přijímat při mši 

svaté – a i v den slavnosti bude možné přijímat 

pod touto obojí způsobou! 
S využitím informací ze serverů pastorace.cz, 

eucharistie.cz, vojtechkodet.cz, z osobních vzpomínek a 

dřívějších materiálů k pobožnostem shromáždil Petr 

Vlasatý, doplnil a upravil Jožka Fišer 

 

 

Z farnosti 
 

V naší farnosti se letos připravují           

na první svaté přijímání tři děti. Je to 

Magdaléna Faltusová, Matěj Roškanin a Lenka 

Šulcová. Děti se zamýšlely nad různými 

otázkami a o své odpovědi se s námi rozdělily: 

Magdalenka:   

Na Ježíši obdivuji, že…je svědomitý. 

V jeho životě mi připadá neuvěřitelné, že…vstal 

z mrtvých. 

Chtěla bych mu poděkovat…za nás. 

 

Matěj:   

O Ježíši jsem slyšel, že…je mocný. 

Chtěl bych se ho zeptat,…jak vypadá ráj. 

Nejoblíbenější slova, která Ježíš řekl, jsou…Otče 

náš. 
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Lenička: 

O Ježíši jsem slyšela, že…je život.  

Můj nejoblíbenější příběh o Ježíši je…jak se 

narodil. 

Chtěla bych se ho zeptat,…kdy přijde. 

 

 

 

Restaurátorské práce v kostele 

Nejsvětější Trojice v Jamném 

nad Orlicí 

Závěrem měsíce dubna 2015 proběhl 

v kostele Nejsvětější Trojice v Jamném nad 

Orlicí průzkum za účelem zjištění rozsahu 

aktivního působení dřevokazného hmyzu 

v interiéru kostela.  Již z předběžné prohlídky 

bylo patrné výraznější zasažení některých částí 

oltářní architektury a dřevořezeb. Zejména 

drobnější, volně stojící polychromované sošky 

Vítězného Krista a sv. Mikuláše, či socha panny 

Marie Immaculaty z bočního oltáře v presbytáři, 

vykazují výrazné poškození.  Míra zasažení 

původního dřevěného vybavení kostela, 

aktivním působením dřevokazného hmyzu 

v interiéru kolísá. Vyjma výše uvedených 

dřevořezeb jsou dále napadeny především 

horní partie hlavního oltářního díla, 

architektura bočního oltáře v presbytáři            

či dřevořezba Panny Marie Růžencové v hlavní 

kostelní lodi. Naopak některé části mobiliáře 

byly prozatím výraznějšího poškození ušetřeny. 

Oba dva boční oltáře (vlevo i vpravo                 

od presbytáře) vykazují na konstrukci minimální 

stopy po aktivitě dřevokazného hmyzu. 

Vyhodnocení průzkumu hovoří v prvé řadě      

ve prospěch záchrany nejvíce destruovaných 

částí mobiliáře, tak aby se předešlo jejich 

dalšímu poškozování. Za vhodný přístup, lze 

označit souběžné preventivní ošetření nejméně 

zasažených bočních oltářů proti dalšímu šíření 

dřevokazného hmyzu, hub a plísní a  následné 

ošetření ostatních zasažených prvků. 

V rámci průzkumu bylo provedeno 

preventivní ošetření zadní strany konstrukce 

hlavního oltáře. K tomuto kroku bylo 

přistoupeno také 

z důvodu vhodného 

načasování        

před expanzí nové 

dospělé generace 

dřevokazného 

hmyzu.  

Na zadní 

straně hlavního 

oltáře jsou dodnes 

jasně patrné 

signatury zhotovitele díla, které odkazují na 

dobu dokončení kostela a celého původního 

vybavení v roce 1882: „Petr Musil oltářník 

v Žamberku“ (zápis v centrální části oltáře     

pod obrazovým rámem). Jiné iniciály                   

a letopočty jsou záznamem kupříkladu 

elektrifikace kostela „J. K. 7. VI. 29 ELE“ spolu 

s iniciálami prolnutých písmen „A. B.“ (vlevo   

na konstrukci oltáře), či „10. VI. 29 ELEKTRICKÉ 
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– OSVĚTLENÍ. KUMPOŠT montér: BEDNÁŘ 

KODYTEK ŽAMBERK“ (distanční břevno 

konstrukce). Velice milé je také pozorování 

velkého množství menších zápisů na zadních 

deskách hlavního oltářního díla, u kterých by 

nejeden z dnešních čtenářů poznal vlastní 

rukopis, nebo písmo svých předků. Veškeré tyto 

zápisy, iniciály, signatury a letopočty, byly 

samozřejmě při ošetřování díla pietně 

zachovány. 

Připravil Jan Friml 

 

Rozhovor s paní Marií 

Venclovou 

V měsíci květnu oslavila své významné 

jubileum paní Marie Venclová, která se s námi 

rozdělila o své vzpomínky. Děkujeme! 

Za celou redakci jí chceme popřát hodně 

zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a také 

optimismus do dalších let.  

Od jakého roku se takto modlíte a jak jste      

se k modlitbě živého růžence dostala? 

Když přišel do farnosti p. farář Hájek, inicioval 

první skupinu žen pod vedením pí Novákové, 

aby se modlily živý růženec za mír ve světě. 

Tato první skupina se časem rozrostla na dnešní 

tři. 

Členkou ŽR jsem od samého začátku. 

Jak se ve vašem dětství slavily májové 

pobožnosti? Chodívala děvčata za družičky? 

Na májové pobožnosti se těšila vždy celá 

farnost. Děvčata chodila za družičky – a bylo 

nás kolem oltáře tolik, že jsme se nemohly ani 

srovnat, malá děvčátka museli rodiče držet        

v náručí. Májové pobožnosti byly každý den. Již 

od dubna připravoval p. varhaník Satrapa písně 

pro dětský sbor i sólisty.  

Na každé pobožnosti jedna z děvčat recitovala 

báseň k oslavě Matky Boží. 

Vzpomínáte si na své první svaté přijímání? 

Kolik bylo tenkrát dětí a jak se slavilo? 

Od září 1936 nás p. farář Sokol a slečna 

katechetka připravovali celou třídu (mimo dvou 

dětí) k prvnímu svatému přijímání. 

V den slavnosti jsme šli průvodem do kostela   

od fary, kam jsme se po mši svaté vrátili           

na společnou snídani s panem farářem, slečnou 

katechetkou a rodiči. 

Váš tatínek byl kostelníkem, jaké máte na jeho 

službu vzpomínky? 

 

Tatínek byl padesát let kostelníkem. Jeho 

povinnostmi bylo 3 krát denně zvonit, zvonit 

umíráčkem, obstarávat úklid kostela a okolo 

kostela, v zimě vyhazovat sníh...starat               

se o bohoslužebná roucha, prát veškeré prádlo 

(to obstarávala maminka), sušit seno na farních 

pozemcích a provádět veškeré údržby a opravy 

v kostele. 

Máte nějaké oblíbené mariánské poutní 

místo? 

Velice ráda jezdím do Rokole a do Zlatých Hor. 

Od kolika let jste členkou Skauta? 

V roce 1945 – hned po konci války jsme začali   

v Jablonném skautovat. Ke skautům nás přivedl 

p. Kacálek – Dikobraz. 

Prvním střediskovým vůdcem byl br. Jarka Fajt 

– Robin. 

Námět a otázky k rozhovoru připravila Renata 

Jasanská, 

maminčino vzpomínání zapsala Marie 

Štanglerová. 



Natanael           Duben 2015 

6 

 

 

Modlitba/ zamyšlení 

 
Paprsek z Nazareta 

 
A nastal nový, sladký čas. 

Tesařův domek v Nazaretě 

tepe jak srdce. V zimě 

v létě 

voní v něm dříví, mír a jas. 

Děťátko Ježíš roste z plínek. 

Je z něj kučeravý synek, 

za tátou leze po zemi, švitoří,  

hnízdí jako ptáček 

v bělostné kupě hoblovaček 

s rozhořelými tvářemi. 

Jindy zas hlídá blízko vchodu 

matku, když vyšla vážit vodu 

s hliněným džbánem na hlavě. 

Je vysoká, ach, vysoká je 

s tou korunou, jak palma z ráje, 

palma, jež kráčí po trávě. 

A zpívá, stále zpívá cosi. 

Když drhne zem, když klestí nosí, 

když nahýbá se k ohništi, 

když uspává. A jsou to zpěvy 

tiché jak ševel v listí révy, 

když rosa jitřní na ni dští. 

 

A snad, že vůbec Panna zpívá, 

slyší jen Bůh. Vždyť „Mlčenlivá“, 

ji nazývají sousedé. 

Snad zpívá jenom tím, že září 

postavou, pohyby a tváří 

jak sluncem když ji opřede. 

Ó, proč to nikdo nevidíte? 

Proč vidí to jen božské Dítě, 

když zadívá se na matku? 

Neznámá, chudá, mlčenlivá 

v šat popelky se světu skrývá 

dle dávných Božích úradků. 

Josef, když zahlédne tak stranou, 

jak objímá se Dítko s Pannou, 

slzí – a je mu do tance. 

„Stůj, čase, zůstaň venku, světe! 

Dál od matky a od dítěte! 

Já jsem tu, jejich ochránce.“ 

 

Úryvek z chvalozpěvu úcty k Panně Marii 

básníka Václava Renče – Popelka nazaretská. 

Tato modlitba – báseň vznikla v chladu               

a beznaději krutého komunistického vězení, kdy 

ji po částech nosili ve své paměti a v pár 

opisech stovky muklů s nadějí, že snad někdy ji 

budou moci bez trestu přednášet kdekoli           

a komukoli. Přijměte prosím malé nahlédnutí 

do života Svaté rodiny tak, jak je pan Renč přijal 

– jak sám řekl, že mu Popelka nazaretská byla 

předána - a daroval nám pro povzbuzení naší 

víry. S Marií k Ježíši. 

Připravil JF 
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Tři základní prosby k Duchu svatému 

P. Pio z Pietrelciny (*25. května 1887 až +23. 

září 1968)  

Je třeba, abychom Ducha 

svatého prosili zejména o to, 

aby nás osvítil ohledně tří 

základních pravd.  

 

 

 

Za prvé. Jde o to, aby nám dával stále jasněji 

poznat vznešenost našeho křesťanského 

povolání. Bůh nás vybral a vyvolil mezi 

bezpočtem jiných. Musíme si také uvědomovat, 

že k tomuto vyvolení došlo bez jakékoli naše 

zásluhy.  

 

Bůh nás tímto způsobem vyvolil již od věčnosti, 

tedy ante mundi constitutionem                    

(před stvořením světa), a to k tomu, abychom 

dospěli k jedinému cíli, totiž abychom mu patřili 

v tomto čase i na věčnosti. Jedná se o tak 

nesmírné tajemství a o tak sladké tajemství,    

že duše, která do něho jen trochu pronikne,     

se celá vznáší v lásce. 

Za druhé prosme, aby nás Duch svatý stále více 

osvěcoval ohledně nesmírné velkoleposti 

věčného dědictví, k němuž nás zaměřuje 

dobrotivost našeho nebeského Otce. Když náš 

duch proniká do tohoto tajemství, vzdaluje to 

duši od pozemských dober a probouzí to v nás 

touhu dospět do nebeské vlasti. 

Konečně prosme Otce všech světel, aby nás 

nechával stále hlouběji pronikat do tajemství 

našeho ospravedlnění, díky němuž se z bídných 

hříšníků stáváme spasenými. Naše 

ospravedlnění je skutečný zázrak, nesmírný 

zázrak, který Písmo svaté přirovnává                 

ke vzkříšení božského Mistra. 

 

Pater Pio - Z dopisu Raffaelině Cerase z 

23. října 1914 

Připravil JF 

 

Svatodušní svátky neboli letnice 

První ověřená zpráva o oslavě seslání 

Ducha Svatého pochází z 3. století, což 

neznamená, že by se svátek nedodržoval už 

před tím. Ve 4. století bylo připojeno ještě 

Pondělí svatodušní, aby se svátek podobal více 

Velikonocům. Tento svátek získal v západní 

církvi značnou vážnost a po Velikonocích byl 

druhým svátkem, v němž bylo povoleno světit 

křestní vodu a udělovat svatý křest. Dříve to 

byly velice oblíbené svátky, provázené nejen 

duchovním rozjímáním, ale také bujarým 

veselím a nejrůznějšími zvyky. Z nich                  

se do dnešních dnů zachovalo stavění májů       

a na Moravě také slavné jízdy králů. 

Svatodušním svátkům se v lidovém prostředí 

přezdívalo letnice nebo rozálie. V katolické 

církvi se slaví padesát dnů po Velikonocích. 

Připravila RJ 

 

Pozvánky 

Proč si dvoreček stýská?   

Dvůr na jablonské faře zná každý z nás. 

Ti starší si vzpomenou, jak byl kdysi zarostlý 

svěží trávou, či jak 

zde později 

parkovala auta. Při 

nejrůznějších 

stavebních 

úpravách se dvůr 
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proměnil v skladiště materiálu a skládku sutě. 

Nyní už pátý rok chce dvorek nabídnout svá 

zákoutí i prostranství ke hrám dětí, které na ně 

mohou se svými rodiči, prarodiči a dospělými 

příbuznými zavítat. Proč právě na farní dvorek? 

Čím je tak zajímavý právě pro děti a jejich milé 

dospěláky? Vy to nevíte? Vždyť právě zde         

na popud otce Pavla a díky úsilí lidí z Rafaela 

vyrostlo hřiště pro děti Hradní dvorek! I když 

zde už nepotkáte usměvavého Martina 

Linharta, můžete se zde pozdravit s tetou Janou 

či s naším otcem Pavlem, kteří se uvolili 

dohlížet během provozu nad bezpečností            

a dobrou pohodou návštěvníků. A proč si 

vlastně Hradní dvorek stýská? Moc se totiž      

na každého z vás těší a chtěl by vás hostit co 

nejčastěji – hledá další hradní správce, kteří by 

pomohli s dohledem, aby vše bylo během hraní 

dětí v pořádku.  

Tedy Vy – dospělí – neváhejte! Přijďte navštívit 

znovu otevřený Hradní dvorek, ať už sami, či 

s nějakým robátkem. Třeba se vám na něm tak 

zalíbí, že rozmnožíte řady hradních správců, aby 

dětská radost byla a o kousek větší.  

Za Rafael zve Jožka Fišer

Modlitby otců 

V májovém měsíci se opět začneme k modlitbám otců scházet v kostele apoštola Bartoloměje 

v Jablonném nad Orlicí. Nejbližší setkání bude tradičně ve čtvrtek v 19 hodin, a to 21. května. Do 

letních prázdnin se sejdeme, dá-li Pán, ve čtvrtek 11. června. Případné změny termínů či času budou 

upřesněny. 
Znovu si dovoluji pozvat k setkání lidských otců s Otcem Bohem. Každý může přijít. S vědomím 

své lidské malosti a omezených možností svěřujeme milujícímu Otci své starosti o naše drahé: 

Pane, náš Bože, překládáme Ti jména těch, 

které milujeme a všech těch, 

za které se dnes modlíme. 

Jen těžko se zbavujeme obav o ně 

a často si ponecháváme naše starosti jen pro sebe. 

Teď však, Pane, s podporou těchto bratrů 

svěřujeme do Tvé péče 

- a odevzdáváme je do Tvé milující náruče. 

Pane, uvědomujeme si, 

že vlastním úsilím nedokážeme nic 

- ale víme, že Ty je miluješ mnohem více, než my, 

dokonce víc než můžeme pochopit. 

 

Pane, nade všechno jim dej poznat, 

Jak velice je miluješ. 

Amen. 

Jožka Fišer
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Mše svatá pro děti bude v úterý 19. 5. od 17:00 hod. v kostele. Od 16:00 hod. budeme v Hnízdečku 

zkoušet písničky ke mši svaté. 

 

Modlitby matek budou v úterý 26. 5. od 18:00 hod. v kostele. 

 

Výlet pro děti 

Všechny děti, které chodí na náboženství (v Jablonném, Jamném, Orličkách) a kterým je 8 a více let, se 

mohou vydat na výlet! V sobotu 13. 6. pojedeme vlakem do Dvora Králové a navštívíme ZOO. Možná 

potkáme i některá zvířata, o kterých se píše v Bibli. Přespíme v blízkosti zoologické zahrady - v domě 

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství. Se sestrami si budeme moci popovídat a prožít s nimi 

část neděle. Pak se vydáme vlakem domů.  

S sebou bude potřeba vzít spacák a karimatku. Cena 400,- Kč.  

Přihlášky (do konce května) a bližší informace u Jany Najmanové, tel. 737355219  

 

Farní pouť na Králíky se uskuteční 6. června 2015.  

Odcházet se bude v 5.00 hod. z náměstí v Jablonném nad Orlicí. Pro zájemce je možnost jet vlakem, a 

to v 9.17 hod. z Jablonného. Oběd zajištěn. 

 

 

Obchůdek Angelos v Lanškrouně nabízí nejrůznější zboží s křesťanskou tématikou – upomínky ke 

křtu či k prvnímu svatému přijímání, knihy, devocionálie, klášterní výrobky, vína, produkty Mrtvého 

moře… 

Obchod provozuje paní Bc. Jana Kuťáková, tel. 607 565 758 

Adresa: Strážní 18, Lanškroun 

Více informací na www.angelos.estranky.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.angelos.estranky.cz/
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Modlitba Karla Rahnera k Duchu svatému 

 

Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, 

důvěry, síly a svaté radosti. Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, živote v smrti země, přijď 

otče, ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí. 

Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme.  

Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než 

ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více. 

Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě 

máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče.  

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí 

živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví. Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto 

života ani při jeho konci, až nás všechno opustí.  

Přijď Duchu svatý.  

Amen. 

 

Profesor Karl Rahner se narodil 5. března 1904 ve Freiburgu a zemřel 30. března 1984        

v Innsbrucku. Byl to katolický kněz, jezuita a můžeme říci, že i jeden z nejvýznamnějších 

teologů v okruhu Druhého vatikanského koncilu. 

 

 
 

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 1. června. Další reakce, 

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

příspěvků a případně dle zvážení text zkrátit.        
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