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Začátek nového roku 2018 ve znamení svátku Zjevení Páně – „Tří králů“
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří
králů", je svým obsahem téměř totožný s
vánočním svátkem Narození Páně. Svátek
"Tří králů" klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje
jako člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve
přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti
vnitřním puzením, které vychází z jejich
srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo
patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou,
že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou
to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito
mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození
krále králů složitými výpočty a věděli o
něm dříve, než k narození došlo, přijdou
pozdě.

Ve svátku "Tří králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí
Krista za krále všech. Scéna klanění králů
přinášejících dary připomíná holdování
velmožů a králů vasalských zemí nově
korunovanému králi.

Okénko do umění
Výtvarný Nerato

Svátek Tří králů odjakživa doprovázely
různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u
nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to
ale patrně počáteční písmena jmen "Třech
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
"Christus mansionem benedicat": "Kristus
žehnej tomuto domu".
Text převzat z Vira cz. a použit se svolením
autorů.
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Tříkrálový koncert – Neratov 6. ledna 2018
Zaplněný neratovský kostel byl v sobotu 6. ledna svědkem Slavnosti Zjevení Páně. Na
počest svátku Tří králů přednesl Litomyšlský symfonický orchestr tradiční Českou mši
vánoční Jana Jakuba Ryby. Doprovodil spojené litomyšlské pěvecké sbory Vlastimil,
Mužský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek. Účinkovali sólisté Veronika Kladivová
(soprán), Václava Krejčí – Hrušková (alt), Milan Motl (tenor), Leoš Krejčí (bas), Blanka
Poukarová (varhany). Výtěžek dobrovolného vstupného putoval z kasičky v kostele
rovnou do kasičky Tříkrálové sbírky . Překrásnou atmosféru přibližují fotografie
fotokroužku (1.strana-níže) a Pavla Jordána (2.strana). Děkujeme všem protagonistům i
organizátorům.

František Bělohlávek:
Tři králové , linoryt, 1978
Narozen 1924 v Novém Rychnově. Malíř,
grafik, ilustrátor, designér, vysokoškolský
učitel výtvarné výchovy na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Proslul hlavně svými osobitými plakáty
kulturních akcí v 60. letech minulého
století, kde mistrně uplatnil svůj cit i smysl pro řád výtvarně pojaté plochy. Je autorem početné příležitostné grafiky, viz naše
ukázka. Žije v Olomouci.
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Rubriku „Okénko“ připravuje redakce
NvN ve spolupráci s Pavlem Herynkem.

Ohlédnutí do předvánočních dnů 2017
Advent mezi horami - Orlické Záhoří, Lasowka, Bartošovice a Neratov

Vánoční jarmark - již 12. ročník tradičně Na Kopečku
Sobota 12. prosince 2017 - pan farář Josef žehná všem řemeslníkům a tradičnímu
jarmarku - a „Kopečkem“ se rozezní vánoční melodie v podání Sboru z hor – také
tradičně… Na jarmark dorazila rekordní návštěva – až dvojnásobek oproti loňsku! A
jaká řemesla byla k vidění? Perníkářka, kovář, sklář (foukání vánočních ozdob bylo
zážitkem hlavně pro děti), květinářka, domácí sirupy, čaje, drátenice, zvonař, keramička s porcelánem… A také prodej knih a našich výrobků z proutí a pedigu, šitých
hraček, keramiky a tkanin. Prodalo se také 160 ks neratovských vánoček! K snědku
byla Kozácká kuchyně pana Hrušky a velkým lákadlem byly pochoutky domácí zabíjačky – polévku, ovar, jitrnice, kroupy či tlačenku připravili Martin se Zdeňkem – a
snědlo se všechno! Bez pěkného počasí a hlavně bez vydatné pomoci dobrovolníků a
přátel bychom jarmark nezvládli – proto velký dík!
Romana Bukáčková

Chtěla bych srdečně poděkovat všem zaměstnancům, kteří se zúčastnili 20.12.2017 společenské akce v Bartošovicích. Velké poděkovaní
pro paní ředitelku a její spolupracovníky. A velký dík hlavně děckám za super show, která přinesla všem spoustu radosti. A Davidovi
Havlíčkovi za foto. Mám radost, že všichni byli spokojení a užili si hezké odpoledne.
Wioletta Latocha

Zimní pobyt, diskotéka a Vánoce 2017

Poděkování

V prosinci jsme se neohroženě vydali na
třídenní zimní pobyt do Neratova. Počasí
nám přálo, takže jsme si mohli užít zimních
radovánek. V neratovské hospodě na nás
čekal Mikuláš a protože byly děti moc
hodné, objevil se i druhý den se svými
psími zástupci a bylo to pro všechny moc
milé a krásné překvapení (o vše se postarali
naši známí kamarádi z Lega).

Velké
poděkování
společnosti
AVAST! Z původně skladových
prostor v suterénu našeho sídla
vzniklo nové zázemí pro zaměstnance, kteří pracují v naší prádelně,
starají o zahradnictví a údržbu. Dar
jsme využili na vybudování sociálního zařízení, rozvedení elektřiny,
zateplení prostor a na instalaci oken
a dveří. Za příspěvek Nadačnímu
fondu Avast moc děkujeme!

13. prosince jsme si s kamarády ze ZŠ a
MŠ Rybná nad Zdobnicí užili diskotékové
odpoledne v Tobogánu. Přijeli se na nás
podívat i kamarádi ze Speciální školy v
Ústí nad Orlicí, kteří s námi byli letos na
táborech. A nakonec jsme prožili krásnou
vánoční besídku ve škole.
Petr Žitný

Marta Wojciechovska

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří reagovali na výzvu
k dárkům pod stromeček uživatelům
chráněného bydlení. K radosti všech
se pod stromečkem sešlo i mnoho
dárků, které si uživatelé přímo přáli
– např. boxovací pytel. Vedle dárků
pro radost jsme pod stromečkem
našli i dárky praktické - pracovní
nářadí či úklidové pomůcky. I díky
tomu byly svátky radostnější….

Doporučujeme:
https://www.youtube.com/watch?v=Ao3NcwC_Kbw&feature=youtu.be

Klára Kadlecová

Mikulášská besídka 2017
Mikulášskou besídku jsem uspořádali v neratovské hospodě. Sešli se uživatelé chráněného bydlení společně s naší speciální školou a neratovskými
dětmi – a to v hojném počtu 50 lidiček. Role Mikuláše se ujal Jožan, čerty a anděla „zajistili“
dobrovolní hasiči z Líšnice. Všichni zúčastnění
dostali od našeho spolku balíček v podobě sladkostí, ovoce, pizzy a nápoje. Jožan všem přečetl
hříchy, ale neopomněl i jejich přednosti. A ti
nejstatečnější zazpívali či zarecitovali.
Klára Kadlecová

Příště:
„Velké téma“

Jak to bylo, pane faráři, aneb „Cesta ke kněžství….“

Minule jsme vzpomínali na dětství, především na oba dědečky. A také na profesi elektrikáře, které se Josef vyučil
„díky“ svému politickému profilu. Studium na kněze mu bylo tehdejším režimem odepřeno. Po vyučení následovalo
pracovní angažmá ve fabrice – i tady
našel Josef mnoho hodnot. Vraťme se
ale do dětských a mládežnických let, kdy
Josef prožíval krásné časy na táboře
„Amerika“ a i zde se formovala jeho
složitá cesta ke kněžství…….
Při vzpomínkách na táborové časy se Tvoje
tvář rozjasní… A kdo vlastně byl Tíšek?
Na tábory jsem jezdil od dětství. Bylo to
vlastně „můj život“… Na začátku 70. let
ale režim skauting zatrhl. A tak náš tábor
pokračoval jako pionýrský – samozřejmě
se skautskou výchovou. Bylo to neobyčejně složité, neboť nešlo nikoho kolem nás
ohrozit – na táborech působilo mnoho

„různých lidí“…Tak jsem prožíval jako
malý táborníček další léta. Později se rodiče
spojili s několika rodinami, koupili chalupu
a založili „rekreační družstvo“. Vedl nás
Tíšek, který byl už tajně vysvěcen… Vychovával nás ve víře. Na tábor jsme jezdili
na brigády a budovali ho. Muselo to být
v rámci členství v Národní frontě a jako
rekreční družstvo jsme měli právo pořádat
„pionýrské“ tábory pro děti členů a čekatelů na členství. Družstvo muselo stále „držet“ strukturu podle podmínek Národní
fronty, což bylo velice složité. Ale mohli
jsme pracovat a řídit po svém, takže tam
nemohl „jen tak někdo přijít“. Vedení ve
skautském duchu a ve víře bylo dáno hlavně
tím, že se stará jeden o druhého… Postupem
času vytvořil páter Fráňa „Tíšek“ společenství Cyrila a Metoděje. Byl to takový institut, společně jsme se modlili a vytvořili
miniaturní komunitu. Studovali jsme, různě
získávali z fakulty studijní materiály, samozřejmě tajně, abychom nikoho neohrozili….
Takto tajně jsem studoval a tajně jsem byl i
vysvěcen.
V těchto letech jsi plánoval trasu skautské
hry a narazil zcela náhodou na rozbořený
kostel….

Mám takové kusé vzpomínky a uvědomuji
si, že jsem prolezl dovnitř , stál jsem v tom
kostele, uprostřed rozvalin a rostly tam
stromy…….. Stál jsem tam ohromen a
vybavily se mi vzpomínky na film o sv.
Františku z Assisi, jak on opravoval kostel
v San Damiáno. Cítil jsem , že ten kostel
má v sobě obrovskou sílu a něco, co
k člověku promlouvá, takové mystické
místo….
Stojím uprostřed rozbořených
zdí a vidím nad sebou otevřené nebe. A je
to najednou konfrontace té hrůzy, která
tudy prošla, jak to, že to lidé vůbec dopustili? Navíc je to v pohraničí – a takový
kostel se nepostaví jen tak …..

„Musely se tudy prohnat
hodně zlé věci…“
To bylo vůbec první setkání, to jsem ani
nevěděl, že se místo jmenuje Neratov. Už
jsem byl vysvěcen na kněze - i když tajně,
pracoval jsem v továrně, jezdil na tábor. A
nejhorší pomyšlení - nevypadalo to na
nějakou změnu v režimu. A tak, jak jsem
se tam modlil, říkal jsem Pánu Bohu, že
kdyby se něco změnilo v této republice a já
bych mohl sloužit jako sociální kněz, budu
dělat všechno proto, aby se tam mohla
sloužit mše svatá……
Příště: Moje první farnosti

V televizi nebo na internetu se stále častěji setkáváme s kampaní České spořitelny, která přibližuje spolupráci bankovního ústavu se
sdružením Neratov. Tuto skutečnost zaznamenal i Katolický týdeník ve svém prvním lednovém vydání. Pro všechny, kteří nemají
Katolický týdeník k dispozici, přinášíme přetisk rozhovoru s manažerkou kampaně ČS, paní Andreou Studihradovou.
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