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Ročník IV.     Březen 2015           Číslo 34 
 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 

 
Pokrytci neumějí plakat a nestojí o dar slz.  
 

 

„Drazí bratři a sestry, Pán nikdy neochabuje v milosrdenství vůči nám, 

chce nám znovu nabídnout svoje odpuštění, které všichni potřebujeme, a zve 

nás, abychom se k Němu vrátili s novým srdcem, očištěným od zla, očištěným 

slzami, a měli účast na Jeho radosti. Jak toto pozvání přijmout? Naznačuje to 

svatý Pavel v listě do Korintu: „Kristovým jménem vyzýváme: smiřte se s 

Bohem“ (2 Kor 5,20). Snaha o obrácení není pouhým lidským skutkem, spočívá v 

tom, že se necháme smířit. Smíření mezi námi a Bohem je možné díky 

milosrdenství Otce, který z lásky k nám neváhal obětovat svého jednorozeného 

Syna. S Tím, který byl spravedlivý a bez hříchu, jednal Bůh kvůli nám jako s 

největším hříšníkem, když byl na kříži obtížen našimi hříchy. Tak nás vykoupil                       

a ospravedlnil před Bohem. „V Něm“ se můžeme stát spravedlivými, v Něm      

se můžeme změnit, pokud přijmeme milost Boží a nepropásneme tuto „dobu 

příhodnou“ (2 Kor 6,2). Zastavme se prosím, zastavme se a nechejme se smířit   

s Bohem. 

S tímto vědomím začněme v důvěře a radosti postní dobu. Matka Maria 

Neposkvrněná hříchem kéž je nám oporou v našem duchovním boji proti hříchu 

a provází nás v této příhodné době, abychom mohli společně zpívat ve vítězném 

jásotu o Velikonocích. 

 

Z homilie papeže Františka při liturgii Popeleční středy 2015 
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Symbolika loga Národního 
eucharistického kongresu 

 
 
Motto: Eucharistie – smlouva nová            
a věčná 
Starozákonní příslib nové smlouvy 
zdůrazňuje prorok Jeremiáš v třicáté první 
kapitole počínaje veršem jednatřicátým. 
Naplňuje se v novozákonním vztahu 
smlouvy mezi Kristem – ženichem 
a církví – nevěstou. 

Hlavním motivem loga jsou ruce, které 
symbolizují smlouvu, spojení a jednotu.  

Ruka je také symbolem oběti – nabídnuté 
pomoci.  

Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce 
kněze, který je při eucharistické modlitbě 
vztahuje nad chléb a víno.  

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech 
kapkách, které dohromady tvoří kříž. 

Žlutooranžová barva představuje barvu 
dozrálých klasů,  

zelená se blíží barvě vína.  

Červená připomíná Kristovu krev. 

Modrá Pannu Marii stojící pod křížem.  

Červená a modrá jsou zároveň barvami 
národními.  

Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie – 
střed našeho života. 

Podle nek2015.cz 

Stručně o Národním eucharistickém 

kongresu (NEK 2015)    

Příprava na Národní 

eucharistický kongres 

(NEK 2015) probíhá ve 

všech farnostech českých 

a moravských diecézí 

podle šesti základních 

témat od ledna do června 

2015. 

 

 

Témata jsou zaměřena na EUCHARISTII a… 

jednotu, společenství, solidaritu, 

evangelizaci, Marii a obnovu slavení 

eucharistie. 

Hlavním dnem NEK ve farnostech je 

slavnost Těla a Krve Páně.  

V neděli 7. června 2015 se při 

bohoslužbách uskuteční národní sbírka. 

Ve dnech 15. až 17. října 2015 se bude 

konat vlastní národní konference NEK v 

Brně 

V sobotu 17. října 2015 v 10:30 v Brně 

vyvrcholí NEK hlavní národní bohoslužbou 

s eucharistickým procesím. 

Kontaktní osobou je Mgr. Lukáš Peška, 

tiskový mluvčí Královéhradeckého 

biskupství; telefon: 495 063 422, 603 

888 281;e-mail: peska@bihk.cz. 

 Další informace na webu: 

http://www.nek2015.cz 

JF 

 

http://nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
http://nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
http://nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
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Postní cesta - cesta pouští 

Pro letošní postní dobu jsme 

s dětmi vytvořili malý model pouště, který 

si můžete prohlédnout u bočního oltáře   

P. Ježíše. Během postní doby po nedělní 

mši svaté přidáváme do pouště kameny.  

V Bibli se o poušti mluví častěji. 

Podobně i číslo 40 je symbolické. V Bibli je 

to čas potřebný k obrácení, ke změně 

života, k pochopení toho, kam člověka 

chce Bůh vést (40 dnů byl Mojžíš na hoře 

Sinaji, 40 let putovali izraelité pouští, 

v Ninive byl po příchodu proroka Jonáše 

vyhlášen 40 denní půst, 40 dnů se Ježíš 

postil a byl pokoušen).  

V evangeliu o čtvrté neděli postní 

uslyšíme tato slova: „Jako Mojžíš vyvýšil 

hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl 

život věčný.“ (Jan 3, 14) Pak přidáme       

na poušť kříž.  

Po vzkříšení i naše poušť 

„rozkvete“ podle slov proroka Izajáše: „Až 

bude na nás vylit z výše Duch, poušť         

se stane sadem.“ (Iz 32, 15) Pojďte s námi 

na poušť! 

„Připomínej si celou tu cestu, 

kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil          

po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil, 

vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda 

budeš dbát jeho přikázání, či nikoli. 

Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom 

ti dával jíst manu, kterou jsi neznal             

a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti 

dával poznat, že člověk nežije pouze 

chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází 

z Hospodinových úst. Po těch čtyřicet let 

tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti 

neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě 

Hospodin, 

tvůj Bůh, 

vychovával, 

jako 

vychovává 

muž svého 

syna. Proto 

budeš dbát na přikázání Hospodina, svého 

Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. 

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí            

do dobré země, do země s potoky plnými 

vody, s prameny vod propastných tůní, 

vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, 

kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, 

fíkoví a granátová jablka, do země 

olivového oleje a medu, do země, v níž 

budeš jíst chléb bez nedostatku, v které 

nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž 

kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit 

měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit 

Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou 

zemi, kterou ti dal. Střez se však, abys 

nezapomněl na Hospodina, svého Boha,    

a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva   

a nařízení, která ti dnes udílím.                  

Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy 

a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, 

až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti 

rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé 

srdce nevypíná, takže bys zapomněl         

na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl 

z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě 

velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví 

hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, 

vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě   

na poušti manou, kterou tvoji otcové 

neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti 

nakonec prokázal dobro.“ (Dt 8,2–16) 

  JN
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Velkopáteční meditace 
 

Pohleď na ukřižovaného Krista.  

Podívej se na jeho rány, na jeho rozbité 

ruce.  

Podívej se, jak Král slávy je korunován 

trním.  

Víš, co je to Láska?  

Tady je Láska na tomto kříži.  

Zde je Láska, která trpí bolestmi těchto 

hřebů, těchto trnů, těchto bičíků 

s olovem… 

Rozdrásaný na kusy, smrtelně krvácející 

pro Tvé hříchy a krvácející k smrti pro lidi, 

kteří ho nikdy ani nepoznají, nikdy na něj 

nepomyslí, nikdy si nevzpomenou na Jeho 

oběť.  

Od něj se nauč milovat Boha a milovat lidi!  

Nauč se od tohoto kříže, od této Lásky, jak 

Jemu odevzdat svůj život. 

Podívej se, kdo je Bůh! 

Podívej se na slávu Boží při každé oběti 

mše svaté! 

Sláva Boží vychází z této nepochopitelné   

a nekonečné oběti, v níž celé dějiny končí 

a začínají, v níž je vyjádřena každá událost, 

která končí konečnou radostí nebo 

konečným zármutkem. 

V této oběti je střed, ohnisko všeho – 

Láska – zde je láska v tomto kalichu plném 

krve. 

Víš, že milovat – znamená být zabit         

pro slávu Milovaného! 

A kde je Tvá láska?  

Kde je tvůj kříž?  

Říkáš přece, že chceš milovat Boha? 

Bůh se o nás lépe stará. Je schopen udělat 

pro nás mnohem více, než my sami. 

Jedině tehdy, když odmítneme Jeho vůli, 

dostaneme se do vnitřních rozporů, 

nesnází, nepořádku, do zkázy a trápení.  

Štěstí totiž je jedině tam, kde je shoda 

s Pravdou, se Skutečností, s Činem – 

Tvůrcem, který je základem všeho a který 

řídí všechny věci k jejich podstatné 

dokonalosti.  

A to je vůle Boží. 

Je jenom jediné štěstí - líbit se Bohu!  

Jedině jeden smutek – nelíbit se mu, 

odmítat ho, odvrátit se od něho, dokonce  

i v myšlence, v napolo chtěné žádosti. 
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V takových věcech je bolest, protože 

znamenají odloučení, počátek nebo 

možnost odloučení od Toho, který je náš 

život a všechna naše Radost.  

A protože Bůh je Duch, 

jediné možné spojení s ním je v úmyslu – 

chtít jednotu vůle i rozumu, jednotu lásky. 

   Thomas Merton 

JF 

 

Když se řekne březen … 

Březen je měsíc, kdy začíná jaro      

a příroda se probouzí ze zimního spánku.   

21. 3. začíná jarní rovnodennost. Tento 

měsíc 

prožíváme 

postní 

dobu. 

V březnu 

slavíme tyto 

svátky: 9. 3. Svatý Josef, 25. 3. Zvěstování 

Páně, 29. 3. je Květná neděle nebo také 

Pašijová neděle, kdy se světí kočičky. 

Touto nedělí vstupujeme do Svatého 

týdne.  

Také stojí za připomenutí, že 29. 3. 

se mění čas ze zimního na letní. Tento rok 

to vychází právě na Květnou neděli. 

Hodiny se tedy posouvají z 2. hodiny        

na 3. hodinu ranní. 

RJ 

 

 

Z farnosti 

Karneval na faře 

Představte si, v únoru 

2015 byl na jablonské faře 

celkem velký „sněm“ 

biblických postav a Božích 

stvoření; jiným slovem byl 

biblický karneval. Hned na 

začátku     po úvodu se představily děti, 

které chodí nebo chodily do Hnízdečka 

písničkou: „Já jsem tu“ a tím povzbudily 

ostatní děti, aby se nestyděly                    

při představení své masky. Hned po nich 

zahrály scénku děti z náboženství (šesté 

třídy s posilou z Orliček a Terky 

Černohousové) – David   a Goliáš. Poté      

se představily masky, co na karneval 

zavítaly. Byly zde masky        od Mojžíše        

přes pastýře a anděla až  po Izajášovo 

proroctví o věčném životě      a ještě Boží 

stvořeníčka od muchomůrky přes myšičku 

až po kočičku. A abychom   se na karnevale 

nenudili, plnili se úkoly, např. rostliny 

v Bibli a písmo a škola.        Za splněné 

úkoly jsme si vybarvili část Josefova pláště, 

který jsme měli na papíře, co jsme dostali. 

A aby byl karneval, jak     se patří, byla i 

tombola. (Ale jen pro děti, dospělí se jen 

dívali s otevřenou pusou, co jen ty děti 

vyhrály!) Tombola byla celkem bohatá, 

výhry byly od sladkostí až             po 

„tůtátka“. „Tůtátka“ vyhrál každý, a tak ke 

konci to bylo na faře k ohluchnutí, protože 

všichni troubili a troubili…Celý karneval se 

moc a moc vydařil a všem      se určitě líbil, 

viďte. A tak dá-li Pán Bůh, bude příští rok 

možná další úžasný karneval.                            

   Káťa Najmanová 
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Informace z ekonomické farní rady 

Když procházíme nyní okolo kostela, již si ani neuvědomujeme, jaký zde byl čilý 

stavební ruch v loňském roce. Opravovala se střecha kostela, obnovovala se část hřbitova     

a prováděly se i některé opravy uvnitř kostela. Nyní se na tyto práce podívejme trochu 

detailně z pohledu vynaložených nákladů. 

1/ Oprava severní střechy kostela: 

Kompletně byla z mědi zhotovena nová věžička, tzv. sanktusník. Pro další generace 

byla do věžičky umístěna schránka s dobovými dokumenty. Na střeše byly vyměněny uhnilé 

části krovů a dalších trámů, aby střecha kostela přečkala další století. Potom byla střecha 

kompletně pobita novými prkny a přikryta folií (což je doteď). Zbývá pokrýt střechu kvalitní 

břidlicí. 

Celkový náklad na opravu střechy kostela v roce 2014 byl …………….902 000,- Kč 

Farnost získala z fondu Regenerace celkem …………………………………. 480 000,- Kč 

Farnost musela uhradit celkem ……………………………………………………. 422 000,- Kč 

 

Prostředky na úhradu těchto nákladů byly získávány: 

Sbírky v kostele (pouť, posvícení) …………………………………………………    35 680,- Kč 

Dary farníků do kasičky v kostele …………………………………………………     35 300,- Kč 

Dary farníků a občanů města složené na faře ………………………………   156 810,- Kč 

Dary zaslané na bankovní účet ……………………………………………………      11 900,- Kč 

Příspěvek z Fondu solidarity (z biskupství) …………………………………..   100 000,- Kč 

Bezúročný úvěr od Města (splatný do roku 2019) ……………………….    300 000,- Kč 

 

2/ V kostele byly prováděny různé restaurátorské práce: 

Byla restaurována křtitelnice nákladem ………………………………………     18 100,- Kč 

Restaurována byla socha Jana Křtitele nákladem  ……………………….        9 100,- Kč 

Dále byl postupně restaurován betlém – figury betlému …………….     20  000,- Kč 

Celkem za restaurování v roce 2014 proplaceno ………………………..       47 200,- Kč 
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Farníci přispěli na opravu betlému částkou …………………………………        8 000,- Kč 

 

Rodina Vackových zaplatila a zajistila krabice na bezpečné uložení figur betlému. 

3/ Vně kostela byla  prováděna revitalizace části hřbitova: 

Z iniciativy ředitele firmy Isolit-Bravo Ing. Štěpánka byla v loňském roce zahájena 

postupná obnova starého hřbitova okolo kostela. Práce byly prováděny nejprve ve východní 

části. Pokřivené a rezaté pomníky byly postupně narovnány, očištěny a natřeny barvou. 

Hrbolaté chodníky nově vydlážděny.  

Díky iniciativě firmy Lux byla vyrobena a do terénu osazena 2 nová pískovcová 

schodiště. Zábradlí u schodišť hradila firma Isolit-Bravo. Odhadem bylo na starém hřbitově 

vybudováno dílo v hodnotě 350 000,- až 400 000,- Kč. Finančně se na tom podílely firmy 

Isolit-Bravo, Lux s.r.o., Vacek s.r.o. a KOS s.r.o. Farnost se finančně nepodílela. Podílela          

se však velkou brigádnickou výpomocí, kdy farníci odpracovali celkem 643 brigádnických 

hodin. To je velký příspěvek farnosti a za to patří všem brigádníkům upřímné poděkování. 

4/ Oprava střechy kostela v letošním roce: 

Náklady na kompletní pokrytí severní střechy kostela břidlicí činí 637 000,- Kč. 

V letošním roce získala farnost z fondu Regenerace možnost proinvestovat částku      

400 000,- Kč, což stačí na pokrytí cca 2/3 střechy. Město Jablonné se zavázalo, že požádá 

Ministerstvo kultury o uvolnění části rozpočtové rezervy z fondu Regenerace, aby střecha 

kostela v Jablonném mohla být kompletně pokryta. Výsledek bude znám v květnu a potom 

bude rozhodnuto, jak se bude postupovat. 

                                                                                                      Za EFR: Václav Horák 

Informace a pozvánky 

Bohoslužby o Velikonocích 
  

2. 4. Zelený čtvrtek: Jamné 16.00, Jablonné 18.30 

3. 4. Velký pátek: Jamné 16.00, Jablonné 18.30 

4. 4. Bílá sobota: Jablonné 20.00 

 

5. 4. Neděle Zmrtvýchvstání: Jablonné 8.00, Jamné 9.30, Orličky 11.00 

 

6. 4. Velikonoční pondělí: Jablonné 8.00, Jamné 9.30, Čenkovice 11.00 
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 První svaté přijímání dětí ve farnosti Jablonné nad Orlicí bude v červnu. Konkrétní 

termín bude ještě domluven s rodiči. Prosím rodiče dětí, které by letos chtěly přistoupit 

k prvnímu sv. přijímání, aby je přihlásili u P. Pavla Pokorného, osobně nebo na tel. 

731598905.     

 V Jablonném nad Orlicí se už dvakrát sešla skupinka zájemců o sledování a diskuzi 

nad filmem z dílny NET FOR GOD. Jedná se o zajímavé dokumenty o aktuálních 

otázkách dnešní doby. Další setkání se plánuje 26. března, 23. dubna, 28. května a 25. 

června. Přijďte se také podívat, podiskutovat a společně pomodlit.     

 Postní duchovní obnova v Jablonném nad Orlicí vedená P. Pavlem Seidlem 

z farnosti Chlumec nad Cidlinou se uskuteční v sobotu 28. března. 

Program: 

8.00 mše sv. v kostele sv. Bartoloměje 

9.00 první přednáška na faře 

10.00 druhá přednáška na faře 

11.30 zakončení obnovy v kostele sv. Bartoloměje 

14.00 – 16.00 možnost k přijetí svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje 

 Na Velký pátek se uskuteční tradiční modlitba křížové cesty v přírodě při pěší 

cestě z Jablonného do Jamného nad Orlicí. Sraz účastníků ve 20.15 v Okružní ulici před 

veterinární ordinací MUDr. Mikuli. Závěr asi v 21.30 na faře v Jamném nad Orlicí. Odvoz auty 

do Jablonného n. O. zajištěn. 

 Mše svatá nejen pro děti bude v úterý 10. března od 17:00 hod. Od 16:30 hod. 

budeme v kostele nacvičovat písničky ke mši svaté. Po mši svaté krátký program na faře.  

 

 Křížová cesta, kterou povedou mladí z naší farnosti, bude v pátek 20. března 

od 18:00 hod. v kostele. 

 Křížová cesta s dětmi a pro děti bude v pátek 27. března od 18:00 hod. 

v kostele. S dětmi, které by se chtěly zapojit do čtení, se sejdeme v kostele už v 17:40, 

abychom se na křížovou cestu připravili a domluvili. 

 Modlitby matek budou v úterý 31. března od 18:00 hod. v kostele. 
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Modlitby Otců 

Budeme pokračovat v našem modlitebním setkávání až v týdnu velikonočního oktávu, tedy    

ve čvrtek 9.dubna2015. Sejdeme se ještě na faře v Hnízdečku a modlitby začínou v 19 hodin. 

Celé setkání trvá asi třičtvrtě hodiny. Dále na jaře budou 

setkání Modliteb otců už v kostele Sv. Bartoloměje          

a pokud nebude oznámeno jinak, tak opět v první čtvrtky 

v měsíci. 

Modlitební setkání otců je otevřené pro otce rodin, 

duchovní otce a duchovní osoby z kterékoli křesťanské 

církve, kteří jsou ochotni společně věnovat svůj čas 

modlitbě podle zavedených zvyklostí – na úmysly svých 

dětí, vnuků, rodin a dalších osob duchovně spřízněných 

Neostýchejte se přijít na setkání otců s Otcem.      

                                                                                                                               Jožka Fišer 

 

Modlitba dítěte 

Neštěstí… 

Pane Ježíši, už vím, že na světě je mnoho různých 

neštěstí a katastrof. Viděl jsem to v televizi i na 

internetu… hromadné autohavárie, vykolejené 

vlaky, rozstřílené paneláky, zemětřesení, požáry, 

záplavy, havarovaná letadla… Proč dochází k tolika 

neštěstím, Pane? 

Proč při tom umírá i tolik dětí? 

Tohle mohu jen moc těžko pochopit, Pane Ježíši. 

Ale že taky Ty jsi musel umřít, to taky chápu těžko, Pane. 

Prosím Tě, pomáhej všem lidem, aby dávali líp pozor a aby už nebylo tolik neštěstí!  

A posiluj všechny rodiče, kterým zahynuly děti při nějaké katastrofě nebo neštěstí, aby nebyli 

tolik smutní! A těm dětem dej velkou radost u sebe v nebi! 

Amen. 
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Modlitba dítěte 

Křesťané jsou na celém světě 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že na celém světě jsou kostely – a také křesťané, kteří do těch 

kostelů chodí. 

Pomoz, prosím Tě, všem křesťanům, aby si navzájem dobře rozuměli, aby se dobře snášeli, 

aby žili podobným životem jako Ty, Pane, aby potom i jiní lidé dostali chuť stát se křesťany. 

Amen. 

 

  

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. března. 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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