
Nebojte se, jsem s vámi…! 

 

K nedělním textům 

Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: 

„Vstaňte, nebojte se!“ (Mt 14,27) 

 

 

Tato slova říká Ježíš ustrašeným 

učedníkům, které pozval jako svědky 

svého Proměnění na hoře. Ježíš vě-

děl, co je všechny v nejbližší době 

čeká, že nebude jednoduché to po-

chopit a zvládnout a uchovat si víru. 

A proto jejich víru posiluje slovy: 

„Nebojte se!“ 

Strach a nejistota nás provázejí celým 

životem. A tak potřebujeme oporu. Je 

mnoho takových, kteří nám nabízejí 

pomoc. Často nás vedou špatným 

směrem. Proto hledáme… Obraťme 

se na Ježíše! Jeho pomoc nás ne-

zklame. Někdo spočítal, že slova „ne-

bojte se“ se v Písmu objevují tři sta 

šedesát pětkrát. Jako by nám Bůh den 

co den po celý rok opakoval: „Ne-

bojte se, já jsem s vámi.“ Bůh tato 

slova ujištění a jistoty říká prorokům, 

pověděl je Zachariášovi v chrámu, 

řekl to skrze anděla Marii i Josefovi a 

také pastýřům při narození Spasitele. 

Ježíš tato slova opakoval apoštolům, 

když kráčel po moři a oni byli plni 

strachu. „Nebojte se!“, řekl Ježíš také 

po svém Zmrtvýchvstání. A říká to i 

nám dnes, kdy máme mnoho nejistot 

a aktuální obavy z šířící se nákazy 

novým virem. I dnes nám Ježíš jde 

vstříc a ujišťuje nás: „Nebojte se, 

jsem s vámi!“ Prožíváme-li právě 

nyní složitou situaci, která nás svírá a 

ochromuje náš život, řešením není 

soustředit se pouze na problém, ale 

obrátit se na Ježíše. Hledíme-li totiž 

na Ježíše, vkládáme-li svůj život do 

jeho rukou a důvěřujeme mu, nalez-

neme sílu postavit se jakémukoli pro-

blému, neboť on sám nás o tom ujiš-

ťuje: „Ve světě budete mít soužení. 

Ale buďte dobré mysli. Já jsem pře-

mohl svět“ (Jan 16,33). Proto (jak nás 

vybízí sv. Jan Pavel II): „Otevřme 
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dokořán brány Kristu! Předložme svá 

srdce, své životy, své pochybnosti, 

těžkosti, své radosti a city jeho 

spásné moci a dejme mu vstoupit do 

svých srdcí. 

(jáhen Michal) 

 

Přestaňte si zoufat 

 
Ježíš hlásal Boží evangelium:     

"Naplnil se čas. Přiblížilo se Boží 

království. 

Obraťte se a věřte evangeliu." 

(Mk 1,14-15) 

 

„Už je to tady! Nebe sestupuje na 

zem! Pusťte ho do svých 

srdcí…“Takto překládá výše uve-

dený citát (Mk 1,14-15) tzv. Para-

bible...J 

Ježíš tak ohlašuje naplnění očekávání 

Zachránce, kterého lidé po dlouhé ge-

nerace vyhlíželi, je tu. Není třeba dál 

čekat a hledat jinde. Bůh přichází 

mezi lidi, aby jim přinesl svobodu a 

život. Tam, kde se zdá, že jsou 

všechny cesty uzavřené, otevírá no-

vou.V jeho mocné přítomnosti ztrácí 

svou ničivou sílu zlo, nespravedl-

nost,  lidská vina i smrt.  

Evangelium – přeloženo „radostnou 

zvěst“, jsme možná slyšeli už nesčet-

někrát. A je nám možná zatěžko uvě-

řit, že platí i dnes, tady, pro nás! Ježíš 

ale rozumí našim pochybnostem. Při-

chází se dotknout našeho nejhlubšího 

nitra. Chce sestoupit  do naší osamě-

losti, do lidské únavy, skepse, bolesti, 

strachu, které nás někdy přepadají a 

vysávají naději. Přichází se svou uz-

dravující přítomností, odpuštěním, se 

světlem, které přemáhá temnotu 

srdce, otevírá novou cestu. Znovu nás 

vybízí: zvedni hlavu, řekni "ne" svým 

neustálým pochybám, že pro Tebe 

Bůh nic nemůže udělat. A věř evan-

geliu!  

Dej mu svou důvěru. Jeho doteky 

jsou často jemné, ale přináší v srdci 

obrat. Už teď můžeš zakoušet, že jsou 

tvá břemena  lehčí, že jsi uzdravován 

ze svého strachu, sebelítosti, zášti, 

pýchy, že najednou přestáváš trvat na 

tom, co nutně potřebuješ, přestáváš 

mít potřebu prosadit svou pravdu, 

stavět svůj život na zásluhách... 

Bůh Ti ukazuje věci větší a naplňuje 

tvé touhy pokojem. Boží království 

přichází. Nepatrně, někdy skoro  ne-

pozorovaně, ale s jistotou plného ví-

tězství na konci časů.  

 
Ty mě  Pane voláš, abych Tě následo-

val /a. Věřím, že Tvé evangelium-

může změnit mé srdce i život. 

(www.víra.cz) 

Ekumenické setkání 

 
Srdečně zveme k ekumenickému    

setkání, které se bude konat v pátek 

13.3.2020 ve sboru CČSH v Trut-

nově, v ulici Úpická 146 (vedle     

koncertní síně Bohuslava Martinů). 

Jedná se o setkání k Světovému dni 

modliteb, program ze Zimbabwe. 
 

Informace z farnosti 

 
V úterý 10.3. se sejdeme po večerní 

mši sv. v 18:40 na faře k přípravě na 

nedělní liturgická čtení. 

 

V pátek 13.3. se od 17:30 uskuteční    

v arciděkanském kostele křížová 

cesta pro mladé. Následuje mše 

svatá, po které zveme všechny mladé 

na posezení a malé občerstvení na 

faru. Více informací také najdete na 

nových facebookových stránkách 

„Vikariát Trutnov“. 

 

 V neděli 15.3. bude po mši sv. ne-

dělní kavárna, srdečně zveme. 

 

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. 

 

 

 

Apoštolát modlitby 

-březen 

 

Evangelizační úmysl  

Katolíci v Číně 

Modleme se, aby církev v Číně vytr-

vala ve věrnosti evangeliu a rostla v 

jednotě. 

 
Národní úmysl  

Za farní společenství – ať jsou na 

přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zá-

zemím pro hledající, katechumeny, 

trpící a nemocné. 

  
Vatikán: k modlitbě za církev               

v Číně vybízí papež František. 

 

„Církev v Číně dnes hledí do bu-

doucna s nadějí. Církev si přeje, aby 

čínští křesťané byli vskutku křesťany 

a aby byli dobrými občany. Jejich 

úkolem je šířit evangelium, ovšem 

bez proselytismu, a dosáhnout jed-

noty katolického společenství, jež je 

rozdělené. Modleme se, aby církev    

v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu 

a rostla v jednotě.“ 


