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Odpočineme si až v nebi 

Zdá se vám tahle věta povědomá? Mám za to, že ti z vás, kdo měli to štěstí a příležitost 

podílet se na nějaké aktivitě českých salesiánů – a to nejen za posledních pětadvacet let 

svobody, ale i během předchozích čtyřiceti let komunistické totality – ono strohé 

konstatování dobře znají. Není to ani tak konstatování jako spíše pobídka k uklidnění člověka 

– křesťana ve chvíli, kdy by si snad chtěl postěžovat, jak je vytížený, utahaný a někdy třeba     

i rozmrzelý a naštvaný. Tuto větu si mnozí salesiáni a jejich chráněnci psali na záložku           

do breviáře, v dnešní době si ji vystavují na úvodní stránku telefonu. Proč? Aby člověk 

neustrnul, aby nezlenivěl, aby si na jedné straně uvědomoval nekonečnost lásky Boha 

k člověku a na druhé straně aby podle svých možností a nadání nepřestával Stvořiteli Jeho 

lásku opětovat. Tak to beze zbytku dělal po celý svůj život italský kněz a kamarád chudých 

kluků, kterému nikdo neřekl jinak než Don Bosko. Letošního roku 31. ledna uplynulo od jeho 

narození pro nebe 200 let. Provokuje Tě věta kněze Jana? Skutečně? To je dobře. Pak máš 

touhu se sebou něco dělat a vnímáš, že ne všechno je ve Tvém životě v pořádku. Stále máš 

čas – právě teď udělat první krok z lenošení do činnosti, z lhostejnosti k účasti, ze sobectví 

k obětování sama sebe, ze smutku k radosti, z utrpení do lásky… …do lásky k Bohu, k sobě, 

k druhému v manželství, k sousedovi, k nadřízenému…  Neboj se, Maria Pomocnice křesťanů, 

Ti nabízí svou ochranu a pomoc. Stejně jako ji nabídla Janu Boskovi před čtvrt tisíciletím, když 

stál na počátku své cesty ke kněžství. 

JF 
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Pastýřský list  

biskupa Jana Vokála k obnovení a 

prohloubení úcty k Eucharistii 

Bratři a sestry v Kristu, 

dnešním dnem v naší zemi začíná 

příprava na první Národní eucharistická 

kongres, jednu z největších církevních 

událostí novodobých dějin. Téměř po celý 

rok chceme obnovovat a prohlubovat svoji 

úctu k Tělu a Krvi Pána Ježíše, k Eucharistii. 

Hlavním dnem kongresu, při kterém         

se v Brně sejdou věřící z celého národa    

při Mši svaté a v eucharistickém průvodu, 

bude sobota 17. října. V každé diecézi        

a v každé jednotlivé farnosti však začínají 

pastorační aktivity k eucharistickému 

kongresu již nyní, v lednu. Tato přípravná 

čas potrvá šest měsíců, na které je 

vypracováno vždy jedno téma jako 

pomůcka k meditaci, adoracím, společným 

i osobním modlitbám a k různým 

pastoračním setkáním. 

Velmi Vás prosím, abyste                

se k přípravné části kongresu již nyní 

připojili. Název „eucharistický kongres“ je 

v češtině možná trochu matoucí – zdá se, 

jako by šlo o nějakou odbornou disputaci. 

Už od 19. století však jde o základní projev 

úcty k Eucharistii i mimo Mši svatou. Velký 

důraz na slavení kongresů kladli všichni 

papežové včetně dnešního Svatého otce 

Františka. Cílem kongresu je, aby                

si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní 

společenství více zamilovali Eucharistii, 

znovu a hlouběji ji prožívali jako 

nekonečný Boží dar.  

„Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má 

život věčný a já ho vzkřísím v poslední 

den,“ říká Pán Ježíš (srov. Jan 6,54). 

Všimněme si, že neříká: „Jednou bude mít 

život věčný“, ale: „Má ho (již nyní)“. A 

toho, kdo si věčný život zachová, Pán 

v poslední den vzkřísí. Eucharistie je tedy 

základním pokrmem, který pro život věčný 

nezbytně potřebujeme. 

Prosím Vás proto, abyste                

se do příprav a do slavení kongresu zapojili 

osobně a také jako farní společenství. 

Velmi bych si přál, aby v naší diecézi 

nebyla jediná farnost, která by události 

spojené s kongresem neprožívala. 

Duchovní správci již dostali brožuru 

s tématy, ale protože eucharistický 

kongres je záležitostí všech věřících, 

vybízím každého z Vás, aby se aktivně 

zapojil. Mládež, seniory, rodiny, děti, 

řeholníky a řeholnice i všechny ostatní. 

Brožuru si můžete stáhnout na stránkách 

www. nek2015.cz, kde najdete také 

mnoho dalších informací. Do farností 

rovněž míří kartičky s modlitbou                

za eucharistický kongres. Prosím Vás, 

abyste se ji až do 17. října společně 

modlili. 

Všem Vám ze srdce žehnám          

od katedrály Svatého Ducha, svěřuji Vás 

pod mateřskou ochranu Matky Boží, jejíž 

slavnost dnes prožíváme, a vyprošuji Vám 

– na Její přímluvu – milostiplný rok 2015. 

 

V Kristu a Marii Váš  

Jan Vokál 
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Národní eucharistický kongres 

Pastorační rada se na svém setkání, 

které proběhlo 12. ledna tohoto roku, 

zabývala výzvou otce biskupa Jana v tomto 

pastýřském listu. Zvažovali jsme, jakým 

způsobem by se i naše farnost mohla 

zapojit do přípravy na Národní 

eucharistický kongres (NEK). Některé 

náměty Vám tu předkládáme. Zároveň rádi 

uvítáme další návrhy od kohokoli z řad 

farníků. 

Modlitba: 

V naší farnosti se budeme po dobu 

trvání příprav na NEK modlit oficiální 

modlitbu za NEK po každé mši svaté           

a to místo malého exorcismu. 

Natanael: 

V každém následujícím čísle našeho 

farního časopisu bude nová rubrika 

věnována tématu eucharistie. Prosíme       

i vás čtenáře, abyste k tomuto tématu 

přispěli třeba upozorněním na článek nebo 

pořad, který vás zaujal. 

Nedělní svátostné požehnání: 

Každou neděli v postní době bude 

v kostele sv. Bartoloměje udělováno 

svátostné požehnání. Předběžná doba 

bude 16 hodin odpoledne. 

Po požehnání o první neděli postní 

bude možnost posedět na faře při dobré 

kávě v malé "nedělní farní kavárně". 

Pokud by se toto posezení setkalo             

se zájmem farníků, můžeme takto 

pokračovat každou postní neděli. 

Podrobnosti budou ještě oznámeny. 

 

Další náměty: 

Všem se doporučují k nahlédnutí 

webové stránky www.nek2015.cz. 

Naleznete zde zamyšlení na každý měsíc, 

informace k národnímu eucharistickému 

kongresu i zkušenosti a náměty z jiných 

farností. V jednotlivých společenstvích 

naší farnosti se budeme během roku 

snažit na téma eucharistie se nějakým 

způsobem zaměřit. 

 

Eucharistie 

Chybí nám „koinonia“, moc nám 

chybí… 

„… ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče,     

ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, 

aby svět uvěřil, že jsi mě poslal“ (J 17,21). 

Jednota mezi námi je pro Ježíše 

podmínkou toho, aby svět mohl uvěřit! 

Jednota tedy není něčím „navíc“, co by 

mohlo, ale i nemuselo být. Je misijní 

podmínkou! Není to ale jednoduše 

vzájemná sympatie lidí, které možná 

spojuje obdobný pohled na svět nebo 

vyznávání podobných hodnot. Naše 

jednota je především dar, je účastí           

na jednotě, která je vztahem mezi Synem 

a Otcem, která je vztahem lásky tak 

silným, že se v Duchu Svatém stává 

božskou Osobou. Jednota je dar. Už           

si opět můžeme oddychnout: v křesťanství 

už to tak bývá, že úkolu předchází dar,      

že odpovědnosti předchází milost, že mé 

odpovědi předchází povolání, že Bůh je 

prostě vždycky první, je přede mnou, a tak 

tím, co musím udělat nejprve, je to,          

že nemusím dělat nic…! Prostě se musím 

http://www.nek2015.cz/
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otevřít působení Boží milosti                        

a s prázdnýma nataženýma rukama 

přijmout dar. A privilegovaným pramenem 

daru jednoty je Eucharistie, Tělo Kristovo. 

Svatý Pavel měl v Prvním listě 

Korinťanům nádhernou intuici. Věděl,       

že jsou Korinťané rozdrobeni, věděl,          

že se liší svým společenským postavením, 

charakterem, původem… prostě jako my 

dnes. A věděl, že je tyto odlišnosti 

přivádějí do sporů a hádek  

(srov. např. 1 K 1,12–13; 3,3–4; 6,1). A tak 

jim říká: „Kalich požehnání, který žehnáme 

– není to účast v Kristově krvi? Chléb, který 

lámeme – není to účast v Kristově těle? 

Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno 

tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni 

máme účast na jednom chlebě“  

(1 K 10,16–17). „Člověk je tím, co jí,“ říkal 

Ludwig Feuerbach, a i když tímto svým 

výrokem chtěl jako zastánce materialismu 

a ateismu říct, že člověk je jen tělo a jeho 

jedinou hybnou silou je sobectví                  

a že náboženství je pak výplodem lidského 

egoismu, pomáhá nám vlastně 

pochopit a uchopit tajemství eucharistie    

a jednoty. Stáváme se tím, co jíme: 

Kristovým tělem, jediným Kristovým 

tělem.  

A přesto „těla Kristova“ jsou, 

pokud to tak mohu vyjádřit, tři… „První 

tělo Kristovo“ je plodem té neskutečné 

novinky, kterou křesťanství přineslo, 

plodem vtělení: Bůh se stal člověkem, 

tělem! Stal se tělem, které se narodilo        

z Panny Marie, přes třicet let žilo spolu      

s námi na této zemi a na konec bylo z lásky 

k Otci a k člověku ukřižováno. A toto 

Kristovo tělo se pro nás stalo kouskem 

chleba, skutečným pokrmem na cestu.     

Je Kristovým Tělem, které tomu, kdo ho jí, 

dává život věčný (srov. J 6,54), stalo          

se Eucharistií, „druhým Kristovým Tělem“. 

A svatý Pavel říká, že toto Kristovo „druhé“ 

Tělo, „tento chléb, který lámeme, je 

κοινωνία (koinonia), účast v Kristově těle“. 

Ale naše přeložena „účast“ je málo, je 

opravdu moc málo! Řecké κοινωνία, 

latinské communio je mnohem víc: je       

to společenství, je to sdílení, je to podíl, je 

to sounáležitost, je to jednota. Chybí nám 

slovo κοινωνία, chybí nám communio…,     

a snad i proto nám často chybí také to, co 

ta slova označují. Člověk utváří slova, ale    

i slova utvářejí nás. Možná bychom tak 

snadněji zahlédli, že tu proti Feuerbachovu 

sobectví stojí vztah lásky, který zakouší 

maminka, když svému miminku říká: „Já 

bych tě láskou snědla.“ Takový vztah 

blízkosti je mezi mnou a Eucharistií, mezi 

Kristovým Tělem a mým tělem, stávám    

se tím, co jím. A ty vedle mě, který 

přijímáš Kristovo Tělo v Eucharistii, se také 

stáváš tím, co jíš. Svatý Pavel říká: 

„Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno 

tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni 

máme účast na jednom chlebě,“ tedy:         

i když jsme rozdrobeni, i když se tak často 

a snadno „drobíme“, přijměme tento 

„drobek“ chleba, který nás sjednocuje. 

Stáváme se tak všichni tím, co jíme: 

„třetím“ tělem Kristovým, církví. Církev    

se rodí z eucharistie.  

Asi jsme zapomněli na rozměr 

jednoty, na rozměr společenství, který je 

v eucharistii přítomen. A přitom 

apoštolové dobře věděli, co jejich Mistr 

ve večeřadle dělal, když vzal chléb              

a lámal… Měli před očima oběť, ke které 
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svým činem Ježíš odkazoval: pokojnou 

oběť, jedinou oběť, při níž představení 

jednotlivých rodin, kteří oběť podávali, 

mohli jíst z jejího masa. Vnitřnosti byly 

jako vždy spáleny a obětovány Bohu, 

protože v nich byl život. Část masa 

připadla knězi a druhá část hlavám rodin, 

které po hádkách a nedorozuměních       

na konci roku tuto oběť předkládaly.         

Ti všichni jedli z jednoho masa, a proto 

mezi nimi už napříště nemohly být spory. 

Pokojná oběť: symbol jednoty                      

a společenství! Když tedy Ježíš vzal chléb    

a řekl: „Vezměte a jezte…,“ učedníci dobře 

věděli, co to znamená! My jsme eucharistii 

„zredukovali“ na poděkování, ale ona je to 

v první řadě κοινωνία, communio… Chybí 

nám to slovo, moc nám chybí.  

Při slavení eucharistie se u nás 

„chodí k přijímání“, ale jiné národy „dělají 

communio“, „vytvářejí společenství, 

jednotu, sounáležitost, sdílení…“! Možná 

bychom tak i my lépe pochopili, že když 

nám Ježíš říká: „To čiňte na mou památku“ 

(1 K 11,24), tak nemá na mysli jen to, 

abychom denně nebo alespoň v neděli 

chodili na mši, ale že máme dělat to, co 

pro nás udělal on, a on se pro nás 

rozlámal. Tedy: lámejte se pro sebe tak, 

jako jsem se já rozlámal pro vás. Možná 

bychom snadněji pochopili, že se pokaždé, 

když stojím v řadě na přijímání, tedy 

„dělám communio“, vytváří to nejhlubší 

společenství mezi mnou a Kristovým 

tělem, ve všech jeho významech! Když 

tedy odpovídám „amen“ a přijímám        

do svého života Tělo Kristovo, nepřijímám 

tak jen Ježíše, ale i všechny bratry a sestry, 

kteří se mnou jeho tělo tvoří. Vstupujme 

tedy s tímto darem do světa, stávejme     

se v každodenním životě „eucharistii“, 

která sjednocuje to, co je rozdělené, která 

vytváří vztahy. Vždyť úkolem církve – těla 

Kristova je přivést svět k jednotě s Bohem, 

aby byli všichni jedno. 

 

Z tiskové konference s 

papežem Františkem při 

jeho návratu z Filipín  

Vatikán. Jako obvykle během 

zpáteční cesty letadlem z apoštolské cesty 

odpovídal papež na otázky novinářů. 

František jim věnoval přibližně hodinu 

času. Otázek bylo jedenáct a týkaly           

se mimo jiné jeho dojmů z návštěvy Filipín, 

svobody projevu, ideologické kolonizace, 

korupce, zodpovědného rodičovství, 

neomalthusianismu, chystaných 

papežových cest a dalších témat.  
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S následujícím dotazem vystoupil 

zástupce německy mluvících novinářů. 

Žádal bližší vysvětlení pojmu „ideologická 

kolonizace“. Při setkání s rodinami              

v Manile František odkázal na papeže 

Pavla VI. a zmínil zvláštní případy                 

v rodinné pastoraci. O jaké případy se 

konkrétně jedná? 

Ideologická kolonizace, 

neomalthusianismus1) a zvláštní případy    

v rodinné pastoraci 

Papež: „Co se týče ideologické 

kolonizace, zmíním pouze jeden příklad, 

který jsem zaznamenal. Před dvaceti lety, 

roku 1995, požádala jedna ministryně 

školství o vysokou půjčku na výstavbu škol 

pro chudé. Půjčka byla poskytnuta s tou 

podmínkou, že se v oněch školách děti    

na určité úrovni budou učit z jisté knihy. 

Byla to dobře didakticky upravená 

učebnice, která vyučovala teorii genderu. 

Ona žena ovšem půjčku potřebovala, 

proto podmínku přijala. Zároveň však dala 

vydat jinou učebnici a vyučovalo se podle 

dvou knih. Něco takového se jmenuje 

ideologická kolonizace: vstoupit              

do národa s určitou myšlenkou, která        

s tímto národem nemá nic společného – 

týká se některých skupin tohoto národa, 

avšak nikoli všeho lidu, a kolonizovat 

národ touto myšlenkou, která chce 

změnit nebo mění jeho mentalitu              

a strukturu. Během poslední synody          

si na něco podobného stěžovali afričtí 

biskupové: určité půjčky totiž vnucují 

určité podmínky. Proč se využívá potřeb 

určitého národa a příležitosti, jak získat 

sílu prostřednictvím dětí? Ale to přece 

není nic nového! Totéž dělaly diktatury      

v minulém století. Vzpomeňte                     

si na fašistickou mládežnickou organizaci 

Balilla nebo na Hitlerjugend. Takto chtěli 

kolonizovat lid, ale k jakému utrpení to 

vedlo. Národy totiž nesmí ztratit svou 

svobodu. Národ má svou kulturu a historii, 

když ale koloniální impéria diktují své 

podmínky, usilují o ztrátu národní identity 

a nastolují stejnost. Taková globalizace     

se podobá kouli, kde všechny povrchové 

body leží ve stejné vzdálenosti od středu. 

Rád užívám jiný model pro označení pravé 

globalizace. Je důležité globalizovat, 

ovšem jako v mnohostěnu, kde každý 

národ a každá část uchovává vlastní 

identitu, aniž by podlehla ideologické 

kolonizaci. Takto vnímám ideologické 

kolonizace. Existuje jedna kniha – 

odpusťte mi, že dělám reklamu – jejíž styl 

bude možná zpočátku trochu nepřístupný, 

protože byla napsána v Londýně roku 

1903. Onen spisovatel ve své době zažíval 

drama ideologické kolonizace a popsal je 

ve své knize, nazvané „Pán světa“. 

Autorem je Benson2), psal v roce 1903, ale 

tuto četbu vám doporučuji. Dobře totiž 

pochopíte, co míním ideologickou 

kolonizací. Tolik tedy k první otázce.  

Druhá otázka: Co jsem chtěl říci odkazem 

na Pavla VI.? Je pravda, že otevřenost vůči 

životu je podmínkou svátosti manželství. 

Muž tuto svátost nemůže udělit ženě       

a žena muži, jestliže nesouhlasí s přijetím 

života. Do té míry, že pokud je možné 

dokázat, že jeden z manželů do svazku 

vstoupil bez tohoto úmyslu, je manželství 

neplatné. Chybějící otevřenost životu je 

příčinou neplatnosti manželství. Mluvíme 

tedy o otevřenosti životu, kterou se Pavel 
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VI. zabýval. Založil komisi, která měla 

pomáhat při řešení mnoha problémů, 

důležitých problémů, které se týkají lásky  

v rodině. Jsou to každodenní problémy a je 

jich mnoho. Bylo tu však ještě něco víc. 

Odmítavý postoj Pavla VI. se netýkal 

pouze osobních problémů, nad kterými 

pak zpovědníky vybízel, aby byli 

milosrdní, chápali situace a odpouštěli. 

Viděl totiž také všeobecný a probíhající 

neomalthusianismus. Jak se tomuto 

neomalthusianismu říká? Index porodnosti 

v Itálii méně než jedno procento              

(9,6 promile, pozn. překl.), totéž                

ve Španělsku. Onen neomalthusianismus 

usiluje o kontrolu lidstva ze strany 

mocných. Neznamená to, že křesťan má 

sériově vyrábět děti. Před několika měsíci 

jsem vyčinil jedné paní v jedné farnosti, 

protože čekala osmé dítě po sedmi 

porodech císařským řezem. „Chcete, aby    

z těch sedmi byli sirotci?“, řekl jsem jí. 

Tomu se říká pokoušet Boha. Cestou je 

zodpovědné rodičovství. O Pavlu VI. jsem 

chtěl říci, že to nebyl uzavřený zaostalec. 

Nikoli, byl prorokem tím, co prohlásil: 

»Chraňte se neomalthusianismu, který 

přichází«. To jsem chtěl říci.“ 

Plné znění tiskové konference, jako i další 

zprávy z cesty Svatého otce na Srí Lanku    

a na Filipíny a jeho katecheze a proslovy 

najdete na: www.radiovaticana.cz 

v odkaze „Papež na Srí Lance a Filipínách“. 

1) Malthusiánství neboli malthusianismus  

je směr v demografii, ekonomii a sociologii 

iniciovaný anglickým ekonomem                 

a pastorem, reverendem Thomasem 

Robertem Malthusem. V duchu biologismu 

vychází malthusiánství z předpokladu,       

že základními faktory společenského života 

jsou biologická potřeba jíst a pohlavní 

vášeň, které jsou silnější než schopnost lidí 

opatřovat si potravu. Z toho vyplývá 

zaostávání výroby potravin za populačním 

přírůstkem, které Malthus chápal jako 

univerzální zákon podpořený četnými 

statistickými údaji. Působení tohoto jevu 

dle Malthuse znemožňuje podstatné 

zdokonalení společnosti. K absolutnímu 

přelidnění a hromadné smrti hladem 

nedochází jen díky překážkám zvyšujícím 

úmrtnost nebo snižujícím porodnost, jako 

jsou nemoci, války a ostatní pohromy, 

které Malthus považuje za v zásadě 

pozitivní. 

Mnoho kritiků Malthusovy teorie   

se domnívá, že malthusiánství lze dnes 

považovat v podstatě za zdiskreditované, 

protože v moderní době došlo k výraznému 

zvýšení zemědělských výnosů a zároveň      

k postupnému snižování porodnosti. 

2) Robert Hugh Benson, 1871-1914Brit, 

Anglikánský  kněz působící  v Kentu             

a v Mirfieldu, kde později zjistil, že se svými 

názory stále více přiklání                                

k římskokatolickému vyznání, jehož nauka 

a bohoslužby silně zapůsobily na mystickou 

a uměleckou stránku jeho povahy. V roce 

1903, sedm let po úmrtí svého otce, Hugh 

odešel do Říma, kde byl později přijat jako 

kněz v římskokatolické církvi.  

Připravil JF 
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U příležitosti Světového dne nemocných 

bude v našich farnostech udělována 

svátost pomazání nemocných při mši 

svaté: 

Jablonné nad Orlicí          St   11. 2. 2015 

Jamné nad Orlicí              St   11. 2. 2015 

Čenkovice          Ne  15. 2. 2015 

Orličky        Ne  22. 2. 2015 

Liturgický rok 

XXIII. Světový den nemocných 

U příležitosti XXIII. Světového dne 

nemocných (11. února 2015) se papež 

František obrací svým poselstvím              

na všechny, kdo snášejí tíhu nemoci           

a na pracovníky a dobrovolníky v oblasti 

zdravotnictví. Vyzývá nás v něm k meditaci 

o větě z Knihy Job „Slepému jsem byl okem 

a kulhavému nohou“ (Job 29,15). K tématu 

přistupuje z pohledu moudrosti srdce, 

která není podle papeže teoretickým 

poznáním, ale je „postojem, který vlil Duch 

Svatý do mysli a do srdce toho, kdo           

se dokáže otevřít vůči utrpení druhých       

a poznává v něm Boží obraz.“ Tato 

moudrost má několik aspektů: sloužit 

svému bratrovi, být s ním, vycházet mu 

v ústrety, být s ním solidární a nesoudit jej. 

Papež oceňuje ty, kdo jsou 

nemocným nablízku: „Kolik křesťanů i dnes 

prokazuje nikoli slovy, ale životem 

zakořeněným v ryzí víře, že jsou ,slepému 

okem‘ a ,kulhavému nohou‘!“ František     

v poselství také vyzdvihuje čas, jejž člověk 

stráví v blízkosti nemocných. Ten je podle 

něj posvátnou dobou: „Náš svět často 

zapomíná na zvláštní hodnotu času 

stráveného u lůžka nemocného, protože 

jsme zachváceni spěchem, frenetickou 

činností a výrobou a zapomínáme             

na rozměr nezištnosti, starosti a péče         

o druhého člověka“.  A připomíná, že tiché 

doprovázení umožňuje nemocným vnímat 

lidskou lásku a útěchu. 

V této souvislosti římský biskup 

odsuzuje pojem ,kvality života‘: „Jak velká 

lež se oproti tomu skrývá za určitými 

názory, které tolik trvají na ,kvalitě života‘ 

a vnucují přesvědčení, že život vážně 

postižený chorobou není hoden toho, aby 

se žil!“  

Své poselství papež uzavírá prosbou 

doprovázenou apoštolským požehnáním: 

„Maria, Trůne Moudrosti, jako naše Matka 

oroduj za všechny nemocné i za ty, kdo     

se o ně starají. Učiň, ať ve službě trpícímu 

bližnímu a skrze zkušenost bolesti 

dokážeme přijímat pravou moudrost srdce 

a umožňujeme jí, aby v nás narůstala.“  

 

Měsíc únor  

Máme tu měsíc únor. Dny               

se začínají pomalu prodlužovat. Únor je 

měsíc v mezidobí, kdy začíná postní doba. 

2. 2. jsou Hromnice a Uvedení Páně         

do chrámu. Tento den se zapalují svíčky, 

takzvané Hromničky. 18. 2. je Popeleční 

středa, den přísného postu, kdy jsme 

v kostele při mši svaté pomazáni popelem. 

22. 2. Stolec svatého Petra, kdy začíná      

1. neděle postní. 

Během staletí prošel svátek 

Hromnic nejrůznějšími změnami. Původně 
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se nazýval „hypapanté“, neboli setkání 

starce Simeona s Pánem. Podle 

starozákonní tradice musela Biblická 

židovská matka Marie po třiačtyřiceti 

dnech od porodu podstoupit v chrámu 

očišťování svého prvorozeného syna          

a jeho zasvěcování Hospodinu. Proto se 

v liturgii tento svátek někdy nazýval také 

Očišťování Panny Marie. Byla to největší 

slavnostní událost spojovaná se zrodem 

nového lidského života. Nevíme přesně, 

kdy se svátek a s ním spojené zvyklosti 

dostaly do oblasti Čech a Moravy, ale zdá 

se, že k tomu došlo už ve chvílích, kdy        

se křesťanství v našich zemích uchytilo 

trvaleji. Zapálená svíčka symbolizovala již   

zmíněné „světlo ke zjevení či osvícení 

národů“, jímž je podle Bible a zejména 

v katolické liturgii míněný Ježíš Kristus. Jak 

ho také ve svém chvalozpěvu nazval stařec 

Simeon. Zapálená svíce, která spaluje 

sama sebe, aby ostatním dala světlo, je 

významným symbolem.  

Ježíš Kristus za svého pozemského 

života o sobě přece prohlásil: „Já jsem 

světlo, a kdo mne následuje, nechodí       

ve tmě.“ Zapálená svíčka však měla        

pro věřící další významy, jejichž kořeny 

sahají až hluboko do historie, kdy oheň      

a světlo symbolizovaly    

 
 

věčný souboj dobra a zla. Chránila         

před nejrůznějším neštěstím,                 

před nemocemi i před smrtí.  

Popeleční středa, někdy se jí říká 

také Škaredá, Černá či Bláznivá středa.  Už 

ze 7. století pocházejí záznamy, že tímto 

dnem začínalo čtyřiceti denní postní 

období. Posvěcený popel se získával 

spálením ratolestí zpravidla z kočiček, 

které byly vysvěcené v předchozím roce   

na Květnou neděli. Tento církevní zvyk 

najdeme v záznamech už z 11. století. 

Můžeme se zde také dočíst, že si křesťané 

přinášeli domů popelec, to bylo znamení 

kříže, které jim posvěceným popelem 

vyznačil kněz ne čelo. Kříž připomínal 

marnost světa, ale měl také zcela 

prozaický smysl. Protože lidé věřívali,       

že s jeho znamením je nebude bolet hlava 

a pokud si popel z čela hned nesetřou, 

budou ochráněny před nemocemi a budou 

se po celý rok jen stále těšit ze svého 

pevného zdraví. 

Připravila Renata Jasanská 

 

Duchovní zamyšlení 

Beránek Boží – podle J 1,29;36 

Dva dny po sobě Jan Křtitel označil 

Ježíše za „Beránka Božího“, tedy                

za někoho, kdo se bude Bohu obětovat,      

i kdo je samotným Bohem. Ondřej s tím 

druhým učedníkem projevili zájem 

Beránka poznat, být s ním. Začali s Ježíšem 

komunikovat, šli za ním, přijali jeho 

pozvání a povolání. Celý den strávili s ním. 
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Dnes bydlí Beránek Boží ve svatostánku, 

v Písmu. Můžeme s ním tedy taky pobýt – 

při adoraci, bohoslužbě, čtení či poslechu 

písma. 

Přivádějme k němu své blízké. 

Poznejme, jaké jméno nám Ježíš dá. 

 

Připravil Zdeněk Cyril Fišer 

 

Rozhovor s Martinem 

Linhartem 

Po té, co Martin Linhart přiložil     

do kamen, usadili jsme se v příjemném 

teple Hnízdečka a Martin začal vyprávět 

svoji pohádku:  

 

„Za devatero horami, potoky           

a řekami leží pohádkové farnosti Jablonné 

nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Orličky            

a Čenkovice. Do těchto pohádkových míst 

jsem mohl nastoupit jako pastorační 

asistent před 4 roky - 1. 11. 2010. 

Jak to vlastně všechno začalo? 

Začalo to tak, že jsem tady měl být 

jen na rok. V roce 2010 jsem byl 

v Těchoníně s dětmi na táboře. Tam jsem 

pozval Pavla a on mne potom oslovil. 

V září jsem nastoupil na týden na brigádu 

a měl jsem tu být na rok. Říkal jsem si, 

zkusím to a uvidím a nakonec jsem vydržel 

4 roky. 

Co Ti tady připadá pohádkové? 

Já si myslím, že ta pohádka je tady 

všude, stačí mít otevřené oči. Když            

se třeba dnes podíváme na sníh…a za pár 

měsíců začne tát a ty potůčky všude, 

bledulky. Tolik bledulí jako v čenkovickém 

údolí jen tak nikde nenajdeme.  

Jaké dojmy máš za ty roky z práce ve 

farnosti? 

Díky spoustě lidem jsem se naučil 

vidět očima a dělat pomocnýma rukama. 

Dokázal jsem vnímat i děti na dvorečku. 

Vždycky jsem byl rád, když jsem viděl 

jejich úsměv. Děti nemají takhle sepnuté 

ruce, ale udělaly bábovičku, sklouzly         

se na skluzavce a dokázaly se tomu usmát. 

Radost léčí. 

Také jsem pochopil, že na horách 

se dá přežít, když budeme táhnout             

za jeden provaz s druhými - provaz pomoci 

druhým. Uvědomil jsem si i to,                    

že bez práce skutečně nejsou koláče. 

Dokonce jsme s otcem Pavlem 

zachraňovali přírodu, když jsme sázeli 

v lese malé stromečky.  

Byl jsem rád, když fara byla 

otevřená pro všechny lidi okolo nás. 

Dřevo, které jsme dokázali zvládnout, pak 

hřeje ostatní. I když se dřevem je práce 

hodně, tak pak krásně hřeje v kotli.             

A člověka to pak hřeje také daleko víc, 

když to dělá pro ty druhé. 

Fara v Jablonném se stala 

domovem pro spoustu zvířátek, včetně 
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třech prasátek, oveček, slepiček a oslíka 

Fredyho. 

Díky otci Pavlovi se fara v Orličkách 

pomaloučku proměňovala v krásné místo 

na ubytování a odpočinek. 

Jsem vděčný za každý den, který 

jsem tady mohl prožít. Každý den je         

pro nás důležitý, záleží na nás, jak ho 

prožijeme. Ten den se už nikdy nebude 

opakovat, to je pro mne důležité. Každý 

den je něčím zajímavý. Každý den záleží   

na nás, jestli ho prožijeme s nadějí              

a radostí.  

 

Které kopce jsi tady projel na kole            

či koloběžce? 

Na kolech jsme dorazili s otcem 

Pavlem a Petrem Najmanem na vrchol 

Králického Sněžníku. Byl to krásný výlet. 

To mne potěšilo, že s Boží pomocí jsme to 

mohli dokázat. Ještě jsem byl v Medvědí 

jeskyni v Polsku.  

Já jezdím na kole odmalička.           

O koloběžku jsem usiloval už ve školce.      

A tak jsem rád, že jsem si ji mohl tady     

13. dubna 2011 koupit.  

Na koloběžce jsem dojel nejdál    

do Kalhot. Ještě jsem jel okruh               

přes Čenkovice, Bystřec, Jablonné a zpátky 

do Orliček, do Jamného a Jablonného.  

Máš nějaký nezapomenutelný zážitek? 

Byl to úplně první výlet na kole 

s otcem Pavlem. Bylo to zjara v roce 2011. 

Jeli jsme přes Svatou Trojici                          

a přes Červenou Vodu zpět do Jablonného 

a zažili jsme jako čtvero ročních období – 

déšť, mlhu, sluníčko, sníh… Bylo to            

1. dubna na apríla. Nečekali jsme,          

že zažijeme různé klimatické podmínky. 

Tak na tenhle zážitek nikdy nezapomenu. 

A když jsme překonali různé překážky, byli 

jsme šťastní, že jsme dojeli domů na faru 

do Jablonného. 

Jaké další koníčky máš? 

Hrozně rád běhám. Rekord mám 

asi 26 min z Jamného od fary                     

do Jablonného. Od Heleny Novotné          

na faru v Jamném asi 25 min. Od Najmanů 

jsem vyběhl v 15:45 a nahoře v Jamném 

jsem byl v 16:17. Většinou běhám 

indiánským během.  

Také rád obdivuju staré hrady.     

To je jako v Jiříkově vidění, když vidím, 

s jakou láskou je dělali. Tady u Hanušovic 

jsem byl na zřícenině Nový Hrad. 

 

Máš rád sníh jako „Martin na bílém 

koni“? 

Na sněhu se dobře běhá. Ale já 

mám nejraději jaro, když všechno taje. 

Všechno začíná znovu, jako když se něco 

pokazí a může to pak začít znovu.  

Martin se s námi také podělil o své heslo: 

Udělat všechno pro děti, i kdyby 

měl člověk padnout. Mít otevřené oči        

a pomocné ruce pro druhé. 

A na závěr dodává: 

Moc děkuji všem lidem, kterým 

jsem během těch 4 let mohl pomoci. Jestli 

jsem někoho zarmoutil, tak se omlouvám. 

Pokud budu moci, budu se rád vracet       

do těchto míst. 
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Děkujeme, Martine, i Tobě,           
že se s námi rozdělil o svůj čas, dobré 
slovo a radost. Děkujeme za pomoc          
a práci v naší farnosti.      
Díky za rozhovor!  

JN 

Humanitární pomoc pro 

Ukrajinu 

Humanitární organizace Člověk 

v tísni ve spolupráci s firmou Bravo             

a farností Jablonné nad Orlicí vyslaly 8. 1. 

kamiony se stavebním materiálem, 

oblečením a potravinami pro potřebné 

obyvatele z obce Peski na Ukrajině. 

Peski se nacházejí na ukrajinskou 

armádou osvobozeném území, na okraji 

Doněcka, asi deset kilometrů                      

od doněckého letiště. Vesnice je             

pod neustálým ostřelováním ze strany 

teroristů, mnozí lidé utekli, přesto zde 

pořád žije asi 80 obyvatel. Mnozí už sedm 

měsíců žijí ve sklepeních u kouřících 

kamen, jídlem je zásobuje armáda              

a nevládní organizace. Nechtějí ale opustit 

své domy, domácí zvířata a hospodářství, 

své domovy, kde celý život žili. Neustále   

se zde střílí, domy jsou zničené a všude je 

plno kráterů po granátech.  

 

Balení potravin do krabic na faře. 

 

Vykládání krabic na Ukrajině. 

Obec Peski a dům jedné z obyvatelek, která 
pomoc obdržela. 

 
 

Kolega Oleg Tkacenko se modlí s obyvatelkou 
vesnice Peski, která je denně odstřelována 
proruskými teroristy. Na dvoře před nimi stojí 
provizorní bedna zakrývající nevybuchlý 
granát. Manžel ženy je pochován na zahradě, 
byl zabit teroristickým granátem. 
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Vytvořili jsme společenství 

bohaté v různorodosti 
 

Do sněhem zasypané Prahy 

dorazilo na přelomu roku třicet tisíc 

mladých poutníků z pětašedesáti zemí. 

Přijeli na Evropské setkání, které 

každoročně organizuje komunita z Taizé. 

Francouzskou vesničku, kde bratří žijí 

v ekumenickém společenství a přijímají 

tam tisíce mladých z celého světa, jsem 

navštívila už třikrát. Jakmile jsem               

se dozvěděla, že Evropské setkání v duchu 

Taizé bude tentokrát hostit Praha, měla 

jsem o silvestrovském programu hned 

jasno.  Spolu s dalšími dvěma tisíci 

dobrovolníky jsme přijeli už 

sedmadvacátého prosince, dva dny před 

vypuknutím setkání. Na letňanském 

výstavišti jsme dostali úkoly a instrukce. 

Spolu s dalším Čechem, dvěma Španěly      

a Němcem jsme měli na starosti jednu      

ze škol, kde byli ubytovaní účastníci,        

pro které se už nenašlo místo v rodinách. 

Všechno jsme na místě připravili                 

a devětadvacátého jsme přivítali dvě stě 

mladých, mezi nimi kupříkladu i Brazilce či 

Inda. 

Prožili jsme těch několik dní 

v jednoduchosti, otevřenosti a radosti. 

Třikrát denně jsme se scházeli 

ke společným modlitbám, diskutovali jsme 

ve skupinkách, účastnili se přednášek        

a workshopů. Během setkání jsme             

se zamýšleli například nad otázkou, kde 

čerpáme chuť do života, co znamenají 

slova „vy jste sůl země“ nebo jaké kroky 

můžeme podniknout k vytváření pokoje. 

Do nového roku jsme vstoupili modlitbou 

za mír v hostitelských farnostech nebo     

ve školách a pak jsme zpívali, tancovali      

a veselili se. I přes všechnu naši 

různorodost nenastal babylonský zmatek. 

Ze setkání jsme odjížděli se zážitky 

vzájemné blízkosti a jednoty a také 

s výzvou, abychom se stali tvůrci pokoje   

na místech, kde žijeme. „Velké slavnosti, 

jako je naše setkání v Praze, nemají být 

něčím, co je samo pro sebe, ale 

podporovat nás na cestě kupředu,“ 

podtrhl představený komunity bratr Alois.   

 

Za  příspěvek děkujeme Hance Strnadové 

 

Z farnosti 
Služba na odklízení sněhu 

 
Pánové a mládenci! 

 

Dovolujeme si vám připomenout 

prosbu o podílu na odklízení sněhu 

z přístupu ke kostelu sv. Bartoloměje. 

Podobně jako v minulém zimním období 

byl vypracován aktualizovaný rozpis 

služeb. Najdete ho na: nástěnce v kostele 

a také na www.svaty.bartolomej.cz. 

 

Omlouváme se za opožděné zveřejnění 

rozpisu. 

Ekonomická rada farnosti 
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Poděkování  

Tříkrálová sbírka 2015 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní 

Tříkrálové sbírce.  

Děkujeme paní Stehlíkové, Mlynářové, Siatkové a Grossmannové a všem ostatním, 

kteří spolu s farností a za pomoci Obecních úřadů sbírku organizují v místě svého bydliště.   

Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček - pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože 

díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.  Děkujeme ale       

i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním 

štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky 

očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí 

společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.  

Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů 

Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství. 

Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz  

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015. 

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: 

Iva Marková 

Výsledky tříkrálové sbírky 2015 

 

Jablonné nad Orlicí 69 319,-Kč  

Jamné nad Orlicí 17 928,-Kč  

Orličky   10 720,-Kč  

Čenkovice     6 209,-Kč  

 

Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky „Jeden dárek navíc“ pro rodinu s jedenácti 

dětmi. Vybralo se plno potřebných věcných darů a zhruba 3 500 Kč. Celkem bylo službou PPL 

odesláno 6 krabic. Pán Bůh zaplať!    

                                                                                M. Roškaninová 

 

http://www.uo.charita.cz/
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Před Vánocemi vyráběly děti v Hnízdečku (a jedna ochotná babička) hvězdičky z čajových 

sáčků. Z prodeje pak utržily celkem 494,- Kč. Peníze byly odeslány na misie. Všem děkujeme! 

 

Pozvánky 

Modlitby matek proběhnou v měsíci únoru v úterý 24. 2. od 18:00 hod. na faře 

v Hnízdečku. 

Zveme Vás na Hromniční pouť matek, která se uskuteční 7. února ve Šternberku (více 

informací na nástěnce v kostele). 

Modlitby otců proběhnou ve čtvrtek 5. února a 5. března v Hnízdečku na faře od 19:00. 

VIII. národní setkání Modliteb otců v České Republice. 

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. (Ž 51, 12) 

Milí otcové, 

připravujeme VIII. národní setkání MO v ČR.  Uskuteční se tentokrát 20.2. – 22.2. 2015         

na Svatém Hostýně v poutním domě č.3     http:/www.hostyn.cz 

Pojďme se společně modlit a děkovat. Jistě máme každý za co. Pokud chcete prožít víkend   

ve společenství chlapů – otců, vzájemně se povzbudit, podělit se o radosti i strasti otcovství   

a prožít společné chvíle s Pánem přijeďte - přijďte. 

Více informací o setkání naleznete na plakátku v kostele. 

Hnízdečko 

Pozor změny – budou směny! Od měsíce února bude program v Hnízdečku pro předškolní 

děti nejen dopoledne, ale i odpoledne. Dopoledne se setkáváme od 9:30 hod., nově 

odpoledne od 15:00 hod. Odpolední program bude vždy stejný jako dopolední. Je to 

nabídka pro maminky, kterým dopolední čas nevyhovuje.  

Křížové cesty 

V postní době budou křížové cesty v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí vždy 

v pondělí a v pátek přede mší sv. od 18:00 hod. V pátek 27. 2. nás zve k modlitbě skupinka 

modliteb matek.   

 

http://www.hostyn.cz/


Natanael                             Únor 2015 

16 

 

 

          

Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí 
zve rodiny s dětmi na

Masky: libovolná postava z Bible či Boží stvoření – zvířátka apod.

Program: scénka, písničky, úkoly, tombola

Drobné občerstvení s sebou.

• v sobotu 7.února 2015 

• ve velkém sále na faře v Jablonném

• od 15:00 hod.

• vstupné 20,- Kč

  

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. února. 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, Pavel Pokorný, Zdislava Stehlíková. Pouze 

pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. Elektronickou podobu najdete na www.svaty.bartolomej.cz
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