
Ježíš a Zákon  

„Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zá-

kon nebo Proroky. Nepřišel jsem je 

zrušit, ale naplnit.“ Mt.11,25 

 

Ježíš nepřišel Zákon zrušit, nýbrž na-

plnit. Jinými slovy: Přišel ho učinit 

zbytečným, nepotřebným. V žádném 

případě však neříká, abychom Zákon 

ignorovali. 

Kde se vlastně Zákon vzal a k čemu 

slouží? V bibli na mnoha místech 

čteme, že jsme všichni hříšníky. 

Každý z nás má nějaký pojem o tom, 

co se tím myslí. Dá se to opsat i tak, 

že žijeme pod úrovní toho, k čemu je 

lidský duch určen a čeho je schopen. 

Stali jsme se tvory, kteří jsou „více 

přízemní“, než by být měli. Naše po-

znání je nedokonalé, povrchní. Nena-

hlížíme skutečnosti života v kom-

plexnosti, ve vzájemných souvislos-

tech a vztazích, včetně duchovních 

rovin a propojení se světem Božím. 

Nemáme poznání, kterému říkáme 

moudrost. Omezené jsou i ostatní 

naše schopnosti. Naše cítění je sebes-

tředné, proto ani naše činy nejsou 

prosty chyb a omylů. Hodně věcí se 

nám potom vrací v podobě negativ-

ních důsledků a těžkostí. Snad i sou-

časné „poblázněné chování přírody“, 

různé pohromy a katastrofy lze ale-

spoň z části interpretovat tak, že jimi 

příroda pouze kompenzuje nerovno-

váhu, kterou způsobily naše ne-

moudré počiny a zásahy do ní. 

 

Jsou to právě chyby a negativní dů-

sledky, které by člověka měly vést 

k pokoře. Člověk by se z nich měl 

učit, a tak spět k moudrosti. 

Nicméně, je to proces bolestný, a tak 

člověk dostává pomoc ve formě Zá-

kona, „pravidel života“. Mají ho in-

spirovat v pohledu na základní lidská 

témata, a pomoci mu tak dělat chyb 

co nejméně, resp. připravovat si co 

nejméně bolestných důsledků. Igno-

rovat Zákon je proto velmi pošetilé. 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 6. neděle v mezidobí 

16.2.2020   7:45 mše sv. 
   9.00 

Poříčí 
Za požehnání k narozeninám pro Jiřího Špeldu 

  18:00 
  18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
 

PONDĚLÍ   

17.2.2020   

ÚTERÝ  

18.2.2020  17.30 
 18:00 

Svátost smíření 
Za farnost 

STŘEDA  

19. 2.2020    8.00. 
 8:30 mše sv. 

Svátost smíření 
Za + Evu Didisovou a celý rod 

ČTVRTEK  

20.2.2020  17.30 
18.00. 

Svátost smíření 
Za + spolužáky R. Přibylovou, L. Karáska, M. Šafaříka a 
M. Šestákovou 

PÁTEK  

21.2.2020   17:00 
 18:00 – mše sv. 

adorace NSO + svátost smíření 
Za pomoc a posilu v nemoci 

SOBOTA Stolec sv. apoštola Petra 

22.2.2020   8:30  Bohoslužba slova s RCh 

NEDĚLE 7. neděle v mezidobí 

23.2.2020   7:45 mše sv. 
  8.30 
  9:00 - mše sv. 

Voletiny 
Svátost smíření 
 

18:00 
18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
Za Jarmilu Bitnarovou 

 

Poříčí – neděle 7:45; Žacléř – neděle 11:00; Voletiny – 4. neděle v měsíci 7.45 

Pilníkov – 1. a 3. sobota v měsíci 15:00; Radvanice – 2. a 4. sobota v měsíci 15:00 

AKCE V TÝDNU 

PÁTEK adorace NSO od 17 hodin přede mší svatou, svátost smíření 

SOBOTA Bohoslužba slova s Ranními chválami (pokud není oznámeno jinak) 
 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Trutnov; Školní 155/20; 541 01 Trutnov kancelář  
tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.arcidekanstvi-tu.cz, 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 
 

P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV 

FARNÍ ZPRAVODAJ           16.2. 2020 / 07       
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Na druhou stranu Zákon sám o sobě 

nás nespasí. Nemá sílu udělat z nás 

světce. To zařídí jen vnitřní proměna 

srdce, obnova naší přirozenosti, 

„nové stvoření člověka“ do podoby 

Krista Zmrtvýchvstalého. Bohem ob-

novený člověk již Zákon nepotře-

buje. Stává se podobný Kristu. A Je-

žíš je nad Zákonem, protože ho svou 

moudrostí nekonečně převyšuje. Při 

pohledu zespodu se zdá, že ho někdy 

ruší. Ve skutečnosti ho jen nikomu 

neotlouká o hlavu. Otevírá lidem ro-

zum a srdce, aby pochopili jeho prin-

cipy, naplňovali ho, a tak ho činili 

zbytečným. 

(P. Jiří) 

 

 

 
Bůh působí i v naší temnotě 

 

 

I temná období života mohou být 

dobrými učiteli. Bůh totiž může pů-

sobit i v naší temnotě, tam, kde my 

nemáme nic pod kontrolou. I temnota 

nás může mnohému naučit, může 

nám otevřít oči pro věci, které by-

chom jinak nepoznali. Jako je rok 

proměňován ročními obdobími, tak 

je člověk proměňován obdobími ra-

dosti, krize a nakonec smrtí a vzkří-

šením. Zdá se, že není jiná cesta růstu 

a proměny. Vyhýbáme-li se úzkost-

livě temnotě, vyhýbáme se napětí, 

duchovní kreativitě a nakonec i pro-

měnění. Bůh totiž může působit i v 

naší temnotě, tam, kde my nemáme 

nic pod kontrolou.  

 

Bože ty znáš můj život, ty víš, kde a 

jak prožívám svou temnotu já. Vstu-

puj, prosím, i do mé temnoty se svou 

uzdravující a zachraňující mocí. 

(www.pastorace.cz) 

 

 

Světci k nám hovoří… 
Stolec sv. Petra (22.2.) 

 

Dnešní svátek se týká památky první 

biskupské katedry Kristova ná-

městka. Zprvu jejím místem bylo syr-

ské hlavní město Antiochie a teprve 

později přesídlil Petr do Říma, stře-

diska tehdejší kultury, aby odtud 

vládl Kristus. 

Biskupský stolec je symbolem učitel-

ského, kněžského a pastýřského po-

slání. Petrův je k tomu navíc zname-

ním jednoty církve, založené na apoš-

tolech. 

Znovu si připomínáme, že Kristova 

církev povstává z pevnosti Petrovy 

víry. 

 

 
 

 

 

Informace z farnosti 

 
 Po mši sv. je nedělní kavárna. 

Srdečně zveme. 

 

Ve středu 19. 2. od 19.00 bude na faře 

setkání PFR. 

 

Misijní klubko bude 7.3 od 9-11 hod 

na faře. 

 

Vzadu na stolečku jsou k rozebrání 

přihlášky na tábor Miletín. Přihlášky 

musí být odevzdány do konce února. 

 

Společně s Farností HSM pořádáme 

22.5.-24.5. farní pouť na západní 

a střední Slovensko. Zájemci přihla-

šujte se ve farní kanceláři co nejdříve. 

Úklid 2020 - zájemci, pište se do ta-

bulky vzadu na stolečku. Prosíme 

o nové posily, nové skupinky. 

 

Apoštolát modlitby 

–únor 

 

Všeobecný úmysl  

Naslouchat volání uprchlíků 

Modleme se, abychom slyšeli a brali 

vážně naléhavé volání migrantů, na-

šich sester a bratří, kteří upadli do 

rukou bezohledných převaděčů. 

 

Národní úmysl  

Za lékaře a zdravotníky – ať na 

přímluvu sv. Anežky ani v nejsloži-

tějších situacích nepodléhají poku-

šení rozhodovat o životě a smrti. 

http://www.pastorace.cz/

