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Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 

 

Mrtví nás milují 

 „Babičko, mají nás mrtví rádi?“ Přemýšlím o otázce, kterou mi dal můj vnuk,                 
a odpověď nemusím dlouho hledat. „Mají.“ „Moc?“ „Moc.“ 
 Procházíme po hřbitově, občas sem chodíme k dědečkovi, přinést mu květiny. Vnuk 
sem chodívá se mnou rád. „Hele, pojď už zase k dědečkovi, ať si neříká, že na něj nemáme 
čas,“ pobízí mne někdy dokonce. Dnes jsme se tedy vydali k dědečkovi, aby viděl, že „na něj“ 
máme čas.  
 Vnuk se rozhlíží po hřbitově. „Když nás mají rádi, proč k nám nechodí?“ ptá se. „Chodí 
k nám, když na ně vzpomínáme.“ „To je u nás dědeček pořád, protože ty na něj moc myslíš.“ 
Pohladím ho po ustarané filosofické hlavičce. „Babičko, ví dědeček, že jsem se narodil?“ 
Kývám, abych nemusela promluvit. „Má radost, že jsem se narodil?“ Kývám. Jako by se můj 
manžel opět vracel, cítím jeho přítomnost vedle sebe… 
 „Babičko, proč lidi pláčou, když někdo umře?“ „Pláčou, protože umřel,“ zašeptám. 
„Ale když nás mají pořád rádi, pořád moc rádi, tak se nemusí plakat, ne?“ Kývám, abych teď 
nemusela promluvit. „Rozsvítíme dědečkovi svíčku?“ Kývám. Vnuk si bere z mé tašky svíčku  
a sirky, pokládá svíčku na hrob, zapaluje. Rozhlížím se po hřbitově plném světel. Svíčky        
na hrobech planou do široka, do daleka… 
 Vnuk spokojeně pozoruje plamínek, který plane na dědečkově hrobě. „Teď na nás 
dědeček líp vidí, viď?“ Kývnu. Ale vím, že na nás viděl dobře i tak. Jak se dívají mrtví? Mrtví  
se dívají srdcem. Kdo se dívá srdcem, vidí nejjasněji… Vidí dalekozrace. 
 Vnuk chrání plamínek, aby ho vítr nezhasil. Pak ke mně pomalu obrátí své velké 
bezelstné oči. „Fakt nás mají, babičko, mrtví rádi?“ „Fakt,“ zašeptám. „Moc?“ „Moc.“ „Tak 
se,“ říká vnuk pomalu, „tak se kvůli nim přece nemusí plakat.“ 
 Rozhlédne se po světlech, která se rozlévají v šeru jako obrovské stříbrné jezero. Vnuk 
se rozhlíží po hřbitově spokojeně. „To je ale lidí, co nás mají rádi.“ Vezme mne za ruku, 
stiskne mi ji. To je hezké, že nás tolik lidí má rádo.“ 
 

z knihy Eduard Martin: Babičky a andělé 
zpracovala ZS
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Když se řekne  

 Měsíc listopad je dušičkový čas, kdy 

vzpomínáme na naše věrné zemřelé. 

V tomto měsíci slavíme tyto svátky: 9. 11. 

Posvěcení lateránské baziliky, 16. 11.      

sv. Markéta Skotská a svatá Gertruda, jejíž 

jméno nosila také moje babička. 13. 11. 

má svátek sv. Anežka Česká a 11. 11.       

sv. Martin. 17. 11. slavíme významný 

svátek, a to svržení komunistického 

režimu.  Při této příležitosti byla také 

v tomto roce blahořečená svatá Anežka 

Česká tehdejším papežem Janem Pavlem 

II.  

 Nedělí 30. 11. začíná adventní 

doba. 

 

Vzpomínka na babičku 

 Ráda bych se s Vámi podělila           

o vzpomínku na svoji babičku Gertrudu. 

Moje babička se narodila 2. 2. 1916. 

V občanském průkazu jí datum narození 

omylem zapsali na 6. 2. Pocházela 

z Orlického Záhoří, kde vyrůstala se svými 

rodiči a sestrou. Ve dvou letech přišla        

o otce, který padl ve válce. Maminka 

zemřela, když jí bylo 11 let. V tuto dobu    

si jí vzal do služby sedlák, kterému 

pomáhala v zemědělství. Po základní škole 

se vyučila prodavačkou v drogerii 

v Žamberku, kde následně pracovala až   

do svých 45-ti let. Poté onemocněla         

se zády a byla v invalidním důchodu. 

V roce 1969, dva roky poté, co jsem          

se narodila, se babička přistěhovala         

do Jablonného, kde si našla mnoho přátel. 

 Narodila jsem se s dosti vážnou 

srdeční vadou. Když mně bylo 5 let, 

zachránila mi babička život. Začala jsem   

se dusit. Ačkoli babička neměla znalosti     

o 1. pomoci, provedla umělé dýchání, 

které jí napověděla Panna Maria. Za to si jí 

velice vážím a díky této zkušenosti jsem 

uvěřila v Boha. Babička mne k tomu také 

vedla. Když nebylo možné jít na mši 

svatou, seděly jsme u okna, kde máme 

hezký výhled na kostel, a modlily se.  

 Jednou jsem se také se svojí 

spolužačkou modlila ve škole, uviděl nás 

ale kantor. Musely jsme jít do kouta a pod 

obrazem tehdejšího prezidenta jsme 

odříkávaly: „Gustav Husák, prezident 

Československé socialistické republiky.“  
 Během mé operace, kterou jsem 

absolvovala v srpnu roku 1982, se zrovna 

léčila se zažíváním v Karlových Varech. Zde 

často navštěvovala kostel sv. Máří 

Magdalény, kde se za mne modlila. 

Operace byla náročná, ale proběhla 

úspěšně. V roce 1989 přišel převrat, v tuto 

dobu jsem zrovna pracovala v Tesle. 

V roce 1993 odjela babička opět               

do Karlových Varů. Měla jsem možnost 

tam za ní přijet. Můj otec pracoval v Praze 

v poradenské firmě, kde psal knihy             

o podnikání. Právě on mi sehnal jízdenky 

za babičkou a během dvou dní jsem je 

měla zajištěné, ačkoli v té době ještě 

nebyly mobilní telefony. Opět jsme spolu 

navštívily zdejší kostel, kde jsme děkovaly 

za úspěšnou operaci. Do Varů jsme jezdily 

na 3 neděle. V roce 1997 v době, kdy jsme 

zrovna pobývaly ve Varech, zemřel můj 

otec.  

 Babička se dožila krásných 95-ti let. 

V červenci 2011 měla mozkovou příhodu  

a následně byla hospitalizována 

v nemocnici v Ústí nad Orlicí, kde ležela 10 
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dní a poté byla převezena do geriatrického 

zařízení na LDN do Žamberka. V září 21. 9. 

2011 zemřela. Babička je pochovaná        

na hřbitově v Kunvaldě. 

Připravila Renata Jasanská 

 

Seznamte se s …. 

RNDr. Mgr. Milošem Pachrem, CSc., 

 který na konci června přijal 

jáhenské svěcení. Svoji jáhenskou službu 

vykonává na Hoře Matky Boží v Králíkách.  

 Původně se věnoval jaderné fyzice, 

kterou studoval na matematicko-fyzické 

fakultě Karlovy univerzity. On sám uvádí: 

„Fascinuje mě zjišťovat, kde jsou meze 

přirozeně poznatelného, a pokud to 

vezmeme analogicky, tak jsme                     

u problematiky důkazů Boží existence.“ 

Matematika a fyzika učí poctivosti myšlení, 

vylučuje nepřesnosti či dvojsmyslnosti.  

 Po dlouhou dobu se snažil najít 

takový styl života, který by spojoval 

kněžství s prvky, o kterých cítil, že jsou  

pro něj důležité. Dostal povolení 

k samostatné dvouleté formaci, která 

proběhla v kapucínském klášteře 

v Olomouci. Po dvou letech, které strávil   

u kartuziánů, poznal směr, kterým chce   

za Bohem jít. S tímto řádem se poprvé 

setkal v Marienau, nedaleko Seibranz 

v Německu. Zde byl mnichem jeden jeho 

velmi dobrý přítel. Sám tento řád vnímá 

jako jediným velkým a časem dobře 

prověřeným řádem, který si podržel velmi 

těsné vnitřní spojení mezi mnišstvím, 

poustevnictvím a kněžstvím. Mniši vedou 

velmi uzavřený život, to ale neznamená,  

že žijí izolovaně ve smyslu jakéhosi 

zřeknutí se spoluodpovědnosti za své 

bratry a sestry kdekoli na světě. Jejich 

hlavním úkolem je být před Bohem, modlit 

se a sloužit mši svatou, tedy zpřítomňovat 

jedinou oběť Kristovu tady a teď. Důraz je 

položen na ticho a samotu. Dost studují – 

to aby se mohli lépe modlit, takže někteří 

píší knihy. Jinému je zase dáno pracovat 

jako řezbář, rytec či malíř. Práce slouží 

čistě jen k zachování chodu kláštera           

a k udržení pozitivní psychické bilance 

mnichů. 

 Na své cestě „hledání“ se nakonec 

rozhodl pokusit se najít styl života, který 

by byl stejně radikálně zaměřený na Boha, 

ale mimo řeholní komunitu. Díky 

nasměrování v Kartouze začal hledat mezi 

současnými poustevnickými komunitami 

ve světě. 

 Na závěr dodává: „Jsem moc rád, 

že mohu působit na mariánském poutním 

místě. Snad mohu říct, že k Panně Marii 

mám hluboký vztah. Když Bůh považoval 

za nejvhodnější cestu k lidem právě Pannu 

Marii, tak jsem přesvědčený, že to platí      

i v opačném směru. Nejjistější, 

nejbezpečnější a nejkrásnější cesta             

ke Kristu vede přes Pannu Marii.“ 

V neděli 16. 11. bude Otcem 

Milošem v 8.00 sloužena mše svatá 

v Jablonném nad Orlicí s následným 

udílením novokněžského 

požehnání. Po mši svaté proběhne 

beseda. 

Z IKD zpracovala AM 
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Zažili jsme… 

Pouť do Koclířova 

 V sobotu 4. října se v Koclířově 

konala již osmá z devíti poutí k výročí 350 

let od založení královehradecké diecéze. 

  Z Jablonného jsme jeli autobusem. 

Paní Faitová nám četla o historii Koclířova 

a poutního místa. Díky ní jsme                   

se dozvěděli mimo jiné, že:   

 V obci Koclířov u Svitav působil 

v letech 1839-1860 děkan římskokatolické 

církve Antonín Ivo Kukla ve farním kostele 

sv. Jakuba St.. Byl současníkem sv. Jana 

Maria Vianneye, který působil v Arsu        

ve Francii nedaleko Lyonu. Na jeho 

doporučení požádal děkan Kukla                 

o ustanovení poutního místa v Koclířově 

ke sv. Filoméně, patronce Dětí Mariiných  

a světového Živého Růžence. Následně 

postavil poutní dům naproti farnímu 

kostelu a jeho správu svěřil 

redemptoristům.  Nyní je tento dům 

známý jako klášter, národní centrum WAF 

ČR – Světového apoštolátu Fatimy – 

Fatimského apoštolátu v ČR a mimo jiné 

zde provozuje ubytovací služby, restauraci 

Fatima, penzion, cukrárnu a poutní kostel 

sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské.  

  Zhruba za hodinu jsme zastavili    

na parkovišti blízko poutního místa. 

Zbývalo ještě dost času k zahájení mše 

svaté a tak jsme si mohli projít celý areál 

sv. Jana Pavla II., zahrady kolem kostela 

ČM Fatimy. Zde je také sousoší Anděla 

Míru s modlitbou za ochranu a pomoc   

pro nás a celou českou zem. Odtud se dá 

přeběhnout přes silnici do farního kostela 

sv. Filomény a sv. Jakuba St. 

     

 V 10:30 h začala mše sv. na hlavní  

tribuně areálu sv. Jana Pavla II. Hlavním 

celebrantem byl biskup Jan Vokál. Po jejím 

skončení jsme si mohli vybrat 

z doprovodného programu: přednášku 

Václava Čápa „ Život a poslání P. Eliase 

Velly, exorcisty v ČR“ nebo přednášku 

historičky PhDr. Jany Croÿ na téma 

„Jubileum diecéze“, anebo jsme měli 

možnost poslechnout si smíšený pěvecký 

sbor Musica Animata z Třebíče. V 17:00h 

se konala mše sv. 1. mariánské soboty. 

Hlavním celebrantem byl pomocný biskup 

Josef Kainek.   

 
 Ještě pár slov k sousoší Anděla  

Míru. Ve Fatimě v Aljustrelu je památník 

Anděla, který se třikrát zjevil malým 

fatimským pasáčkům Lucii, Hyacintě           

a Františkovi, podal jim eucharistii a sám 

jim sdělil, že je Anděl Portugalska a naučil 

je těmto modlitbám: 
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„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, 

doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím             

za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, 

Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe 

nemilují.“ 

„Nejsvětější trojice Otče, Synu a Duchu 

svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji ti 

drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství 

Pána Ježíše Krista přítomného ve všech 

svatostáncích světa, na usmíření za urážky, 

rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. 

A pro nekonečné zásluhy Jeho 

Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného 

Srdce Mariina Tě prosím za obrácení 

ubohých hříšníků.“ 

 Paní Faitové děkuji                           

za zorganizování pěkné pouti. 

Připravila Monika Šulcová 

 

DOUBLE VIXET (VIKaritání SETkání) 

 Toto mezivikariátní setkání 

mládeže se konalo 31. 10. 2014 v Ústí nad 

Orlicí. Bylo to setkání vikariátu Ústí nad 

Orlicí a našeho žamberského vikariátu. 

 Double Vixet začal v 17:30 mší 

svatou v místním kostele Nanebevzetí 

Panny Marie, kterou celebroval                 

O. Vladislav Brokeš. Pokračovalo se na faře 

krátkým témátkem v podání Lídy 

Horáčkové, různými workshopy a nakonec 

adorací v kostele. Po adoraci jsme ještě 

chvíli poseděli v čajovně na místní faře      

a jeli jsme domů.  

 Účast byla hojná, do Ústí se sjelo 

okolo padesáti mladých lidí z obou 

vikariátů. Mně osobně se setkání velice 

líbilo a už se těším jak na další Double 

Vixet, tak na večery mladých našeho 

vikariátu. 

Připravila G. S. 

Se světýlkem za světlem 

 Dne 1. listopadu - v den slavnosti 

všech svatých - se všechny děti, které       

se chtěly dozvědět, kdo se stal světlem  

pro druhé lidi, vydaly mezi 17. a 18. 

hodinou na farní dvůr, kde byl začátek 

cesty. Pak jsme se po dvojicích vydali       

na ne tak lehkou cestu, jak jsme si nejdříve 

mysleli. Po cestě okolo kostela bylo          

na obrázcích 5 českých svatých                    

a u každého obrázku jsme museli (teda 

kdo chtěl odměnu) najít kelímek s paprsky, 

což bylo „fakt těžké“ . Když jsme prošli 

celou cestu, šli jsme si na faru pro odměnu 

– bonbónek. Po absolvování této cesty 

jistě všechny děti, které tam byly, vědí, 

kdo se stal světlem – SVATÍ! 

Připravila Káťa Najmanová 

 

Pečení chleba 

 



Natanael                             Listopad 2014 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za fotky děkujeme Janě Kaplanové 

 

Pozvánky 

Pro děti 

 Mše svatá pro děti – v úterý 18. 11. od 17:00 hod. v kostele. Po mši sv. 

krátký program na faře. 

 

 V předvečer svátku sv. Mikuláše, v pátek 5. prosince od 17:00 hod., jsou 

všechny děti zvány do kostela na setkání s biskupem Mikulášem! 

 

Modlitby matek 

V úterý 25. 11. od 18.00 v kostele. 
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V neděli po svátku sv. Cecilie  23. 11. pořádá farnost 

Čenkovice od 16.00 v nově opraveném kostele sv. Vavřince 

benefiční koncert 

 

 

Zazní díla barokních a romantických mistrů (J. S. Bach, C. Franck a další) 

v podání Olgy Kaláškové (soprán), Karolíny Brůnové (flétna) a Pavla Černého 

(varhany).  

Koncert je poděkováním všem, kdo se na opravě kostela podíleli. Po koncertě 

následuje na obecním úřadě malé občerstvení.  

Dobrovolné vstupné bude použito na hrazení oprav kostela. 
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Posezení u cimbálu 

15. 11. od 18.00 na faře v Jablonném nad Orlicí.   

Předprodej vstupenek v IC. 

  
Varhanní koncert 

 
 

Adéla Venclová a hosté 
21. listopadu 2014 v 16.30 hodin 

Chrám Svatého Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 

 
V programu zazní skladby J. S. Bacha, C. Francka, L. Vierna atd... 

  

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. listopadu. 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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