
… pokračování „Misijní koláč“ 

Druhou možností je modlitba. Jak řekl 

papež František při jednom ze shromáž-

dění PMD, “modlitba je první ‘misijní 

dílo’ - skutečně první! - které každý 

křesťan má a musí vykonat.” Prožíváme 

dobu postní, kdy jsme vyzýváni k vnitř-

nímu obrácení, k návratu k našemu Otci 

skrze pravidelné a upřímné modlitby.  

Letošní půst nás také zvláštním způso-

bem zve k uplatnění Matouše 6,6: “Když 

ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, 

zavři za sebou dveře a modli se k svému 

Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, 

který vidí, co je skryto, ti odplatí.” 
(Ludmila Terezie Cinerová, Diecézní ředi-

telka PMD. Zkráceno - celý text na webu) 

 

Josefe, děkujeme! 

V této době se často 

obracíme k Bohu 

s prosbami o zasta-

vení šíření viru a uz-

dravení nemocných a 

také za ochranu těch 

nejohroženějších – 

našich seniorů. A 

právě o nemocné a 

starší farníky se 

v rámci své služby obětavě stará jáhen 

Josef. Pomáhá jim, modlí se za ně a na-

vštěvuje je. Dnes máme všichni příleži-

tost poděkovat za tuto jeho službu. 

Tento týden Josef oslavil svátek a v příš-

tím týdnu si připomeneme jeho životní 

jubileum 75 let života. 
  

Milý Josefe, přejeme Ti vše dobré a dě-

kujeme Bohu za tvůj život naplněný 

službou Bohu a lidem.  

Děkujeme i Tobě. Jsi pro nás příkladem 

obětavosti pro druhé a opravdovosti ve 

víře. Děkujeme Ti také za přátelství a 

přejeme v těchto dnech hodně radosti 

nejen Tobě, ale všem lidem kolem Tebe.  
 

Milí farníci, jistě bychom všichni Jose-

fovi rádi popřáli osobně v kostele, ale 

nyní to nejde. Tak se spojme ke společné 

modlitbě tuto neděli večer ve 20 hodin a 

k prosbě za zastavení epidemie přidejme 

poděkování Bohu za Josefa a vyprosme 

pro něho požehnání do dalších let.  
(jáhen Michal) 
 

Josefovi jsme za všechny farníky předali 

knižní dárek. 

 

Vzájemná pomoc druhým 
Objevují se také aktivity k pomoci 

druhým lidem, zvláště nemocným a 

starým lidem. V této chvíli nabízíme 

seniorům a nemocným lidem dovoz 

nákupu až do domu. Tuto službu 

zajišťuje Charita a je možné v této věci 

kontaktovat paní Marii Špicarovou, 

tel. 604 447 246.  

 

Apoštolát modlitby -březen 

Evangelizační úmysl  

Katolíci v Číně:  

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala 

ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě. 
 

Národní úmysl 

Za farní společenství – ať jsou na 

přímluvu sv. Vojtěcha dobrým záze-

mím pro hledající, katechumeny, trpící 

a nemocné. 

Náměty pro duchovní život 

v této době 
Neseme v těchto dnech odpověd-

nost nejen sami za sebe, ale také za 

všechny ty, s nimiž se setkáváme. 
Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční 

a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na 

zdraví a na životě. Buďme ohleduplní. (z 

výzvy našich biskupů ze dne 16.3.) 
 

Milí farníci, jak víme z různých médií, 

omezení volného pohybu a 

shromažďování v době karantény 

zasáhne také náš duchovní život. 

Nejsou slouženy bohoslužby, nemů-

žeme se setkávat ke společným 

modlitbám. Máme také omezený přístup 

ke svátostem, je umožněna pouze 

individuální duchovní péče a to ve 

zvláštních případech. 

Co ale nám vždy zůstane, je modlitba. 

Nezapomínejme se modlit za sebe i za 

druhé, za nemocné a ty, kdo jsou 

v nebezpečí smrti, za zdravotníky a 

další, kdo v těchto dnech čelí 

obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, 

kdo svými rozhod-nutími za nás nesou 

odpovědnost a za brzké ukončení této 

epidemie. 

Využijme každodenní nabízenou 

příležitost k modlitbě ve 20 hodin, ke 

které se můžeme všichni připojit. 

Každý podle svých možností se zapojme 

modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, 

Korunkou k Božímu milosrdenství nebo 

modlitbou Růžence. 

I když se v našem kostele neslouží 

společné mše svaté, můžeme využít 

médií, která nám přinášejí bohoslužby 

do našich domovů: 

TV NOE přenáší každý všední den od 

7:00 hodin mši svatou s domu sv. Marty 

ve Vatikánu s papežem Františkem a 

každé poledne se můžeme zúčastnit mše 

svaté ze studia Telepace, nedělní mše 

svatá na TV Noe bývá většinou v 10.30 

hodin 

najdeme na TV Noe (televizní vysílání) 

nebo na internetu https://www.tvnoe.cz/, 

ale jsou i jiné možnosti přenášených 

bohoslužeb z různých farností, např. 

z Červeného Kostelce 

www.farnostck.cz v pátek večer ve 20 

hod je i křížová cesta, v neděli ve 20 hod 

adorace. Další na stránkách diecéze: 

http://www.bihk.cz/aktua-

lity/zpravy/5692-on-line-bohosluzby-v-

ramci-dieceze.html 
Na internetu nalezneme i promluvy a 

kázání, např.: 

http://www.vojtechkodet.cz/videa/ 

http://halikcz/cs/tvorba/audio-video/ 

http://biblickedilo.cz/bible-v-

liturgii/liturgicky-rok-a/ 

https://www.pastoracecz/Kazani/postni-

doba-cyklus-a 
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pro katechezi s dětmi např.: 

https://www.kanan.cz/ 

http://www.josefjansta.opava.org/ 

https://deti.vira.cz/ 

http://www.mojeduha.cz/clanky/ 
(připravila Veronika Meisnerová) 
 

Můžeme také prožít bohoslužbu 

v kruhu rodiny. 

Texty k nedělní liturgii nalezneme na 

serverech https://www.vira.cz, nebo 

www.liturgie.cz 

Jak lze takovou bohoslužbu připravit 

nalezneme zde:  

https://www.pastorace.cz/clanky/manua

l-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu 
 

Také na našem farním webu 

www.farnosttrutnov.cz se pro všechny 

snažíme doplňovat aktuální informace a 

náměty pro duchovní život. 

Tato doba není pro nás jednoduchá, ale 

můžeme z ní vyjít i posíleni. Využijme 

této příležitosti k prohloubení svého 

duchovního života, svého vztahu k Bohu 

a také k našim blížním. 
 

Myšlenky k postní době 
Na začátku postní doby jsme v kostele 

nabízeli „postní brožurky“. Pokus se 

na někoho z vás nedostalo nebo teprve 

nyní v této době přicházíte k tomu, že 

byste si rozjímání nad texty každého 

dne chtěli přečíst, může si je stáhnout 

nebo jen přečíst na stránkách biskup-

ství: http://www.bihk.cz/pastorace/mys-

lenky-k-postni-dobe/  
 

Tato rozjímání jsou pěkným doplněním 

každodenních modliteb nebo četby den-

ních liturgických textů 

Světlo světa 
K nedělním textům 
„Byl jsem slepý, a teď vidím!“ 
 

Naší pouť postní dobou dnes ozařuje 

zvláštní světlo. Zve nás, abychom se 

hlouběji setkali s Pánem. 

Po tom, co se Ježíš představil jako pra-

men živé vody, kterou daruje věřícímu 

člověku, se objevuje téma světla a osví-

cení. To je Ježíšovo dílo, které z člověka 

dělá vidoucího, aby tak byl vytržen 

z moci temnosti. Celé dnešní evange-

lium začíná uzdravením slepého od na-

rození. Kdyby šlo v dnešním evangeliu 

jenom o medicínu, asi těžko by si první 

křesťané vybrali toto evangelium jako 

důležitý podklad pro závěrečné kate-

cheze katechumenů před jejich křtem. 

Tento úryvek z Janova evangelia nám 

představuje, co pro člověka znamená se-

tkání s Ježíšem, co může znamenat se-

tkání nesené vírou, setkání, ve kterém 

člověk přijme Ježíše bez předsudků. Ta-

kovému člověku se otevřou oči víry. 

Slepý v evangeliu neodchází od Ježíše 

jako ten, kdo vidí, ale jako ten, kdo v Je-

žíše věří. Člověk sám nemá schopnost 

překonat slepotu hříchu, překonat vzdá-

lenost, která ho od Boha dělí. Nejde je-

nom o to, aby člověk nějak pochopil, že 

existuje Bůh. Jde o to, aby mu uvěřil, 

aby mu porozuměl, aby se mohl rozhod-

nout žít s ním a udělat ho největší jisto-

tou svého života. Aby prohlédl a přestal 

spoléhat na zdánlivé jistoty a aby nevi-

děl jenom sebe jako toho nejdůležitěj-

šího.  

Slepec z evangelia přešel z temnoty do 

světla víry v Ježíše, který před ním stojí 

a k němu mluví. Dnes jsme pozváni 

k setkání s tím, který může změnit náš 

život, vytrhnout nás z temnot slepoty a 

převést nás do jasu dne. K tomu je po-

třeba hluboké víry a o tuto víru máme 

neustále usilovat. Naše svědectví o se-

tkání, které nás nerozlučně spojilo s Je-

žíšem Kristem, pravým zdrojem našeho 

života, vnáší do tohoto světa i do života 

mnoha lidí naději, která je právě v této 

době tak potřebná. (otec Jano). 

 

Karanténa 
Sedíme sami doma a přemýšlíme proč to 

všechno, co nás to přepadlo. Dříve by 

lidé řekli, že virus je trest Boží. Dnes 

víme, že Bůh netrestá. Nebo nám bles-

kne hlavou  -  to máme za to, že stále víc 

peněz dáváme na zbrojení místo na mí-

rové účely. Ale co když je lidstvo ne-

mocné a vzpírá se léčit se evangeliem?!  

Smutek má ten, kdo si chce jen užívat. 

Teď je naprosto omezen! My křesťané si 

také rádi užíváme, ale známe také cenu 

odříkání. Bez něj bychom ztratili z očí 

náš cíl, a sice to, že jsme na cestě, která 

je úzká a strmá (Matouš 6,14). Na této 

cestě si člověk musí hodně odříci. Pokud 

jsme na to pozapomněli, pak nám tato 

současná situace pomáhá. Blahobyt je 

totiž stálá nástraha "knížete tohoto 

světa" (Jan 14,30). My ji přemáháme od-

říkáním, četbou evangelia a modlitbou 

srdce, slov, růžence. 

Náš rozhodný závěr tedy je, že život člo-

věka je cestou k Bohu a jeho vůle je, 

unést život. Zůstáváme klidní (Izaiáš 

30,15).  Jak je dobře být křesťanem! 
 (P. Jan Rybář) 

 

Misijní koláč 
Na čtvrtou “radostnou” neděli postní má 

mnoho farností ve zvyku konat tzv. “Mi-

sijní koláč”. Není to náhoda, že se Mi-

sijní koláč pořádá zrovna na tuto “Lae-

tare” - radostnou neděli, kdy se radu-

jeme z toho, že polovina doby postní je 

již za námi, a tedy že radostné výročí na-

šeho vykoupení je již “na dohled”. Jsme 

dnes zvlášť vyzýváni k tomu, abychom 

si nenechali tuto radost jenom sami pro 

sebe, ale abychom se o ni dělili i s  

druhými - s našimi nejbližšími, ale také 

zvláště s trpícími. 

Jednou z možností, jak pomoci trpícím, 

je přispět na Papežská misijní díla, která 

následně finanční pomoc rozesílají do 

chudých zemí na konkrétní projekty. 

Protože se tuto neděli nemůžete sejít ve 

vašich farních rodinách a přispět na Mi-

sijní koláč po slavení mše svaté, chceme 

vám nabídnout možnosti, jak trpícím po-

moci z tepla vašich domovů. První for-

mou zůstává finanční pomoc. Můžete 

zaslat sumu, kterou byste jinak přispěli 

na zabalený koláč před kostelem, převo-

dem na účet PMD: 72540444/2700 (VS 

840) nebo přes platební kartu na strán-

kách PMD: www.missio.cz/darujte-on-

line/. 
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