
Přímý přenos z kaple BM 
Na Květnou neděli jsme připravili zku-

šební přenos mše svaté z kaple Božího 

Milosrdenství. Děkujeme za ohlasy a 

shovívavost. Technicky nebyl přenos 

ideální, ale tento týden jsme na tech-

nice popracovali, a tak snad budou 

další přenosy kvalitnější. Připravujeme 

přenosy obřadů velikonočního Tridua: 

Zelený čtvrtek od 18 hodin 

Velký pátek od 16 hodin 

Bílá sobota od 20 hodin 

Hod Boží velikonoční od 9 hodin 
 

Vysílání bude přes internet a nejjed-

nodušší způsob připojení je „kliknu-

tím“ na obrázek kaple v článku: 
PŘENOS VELIKONOČNÍCH BO-

HOSLUŽEB TRUTNOV 

na našich webových stránkách 

www.farnosttrutnov.cz.  
 

Přenosy zajišťuje Honza Semerák 

s technickou pomocí Jirky Špeldy.  

Hudební doprovod připravuje Vítek 

Mišoň a sloužit bohoslužby bude otec 

Jano se svými jáhny Josefem a Micha-

lem. Přejeme sobě i všem ničím neru-

šený přenos, abychom mohli v klidu 

prožít velikonoční liturgii v našem 

kostele. 

 
Otevřený kostel 
V neděli 12.4. bude opět od 16:30 do 

18:00 hodin otevřen kostel a bude pří-

ležitost ke svátostí smíření a sv. přijí-

mání. Dbejte prosím pokynů organizá-

torů. 
 

Velikonoce z katedrály 
Sledujte přímé přenosy všech 

velikonočních bohoslužeb z katedrály 

Svatého Ducha s diecézním biskupem 

Janem Vokálem. Letošní Velikonce se 

slaví v prázdných kostelích, přesto je 

podle rozhodnutí papeže Františka 

účast věřících plnohodnotná, připojí-li 

se ke Mši svaté na dálku. Biskup Jan 

Vokál slouží sváteční bohoslužby 

podle zvyku v katedrále. Sledovat je 

můžete na Youtube kanále: 
https://www.youtube.com/channel/UC

mQgPSFaS6TPe-qqHXZDrew 
 

Můžeme také prožít bohoslužbu 

v kruhu rodiny. Texty k nedělní 

liturgii nalezneme na serverech 

www.vira.cz, nebo www.liturgie.cz. 

Jak lze takovou bohoslužbu připravit 

nalezneme zde:  

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

ual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu 
 

Vzájemná pomoc druhým 
Nabízíme seniorům a nemocným 

lidem dovoz nákupu až do domu a 

také zajištění ochranných roušek. 

Kontakt: Marie Špicarová, 

tel. 604 447 246.  
 

I mladí z trutnovské farnosti nabízí po-

moc těm, kteří ji potřebují: 

dovézt nákup nebo doručit roušky, do-

učování přes internet), a to pro první i 

druhý stupeň, pro střední školy pak an-

gličtinu, matematiku a fyziku. 

Kontakt:  Dorotea Meisnerová, 

tel. 732 979 610. 

Požehnané Velikonoce 
 

„Z Tebe si vzal Kristus tělo,  

ze sebe Ti dal spásu.  

Z Tebe si vzal smrt, ze sebe Ti dal život. 

Z Tebe vzal urážky, ze sebe Ti dal poctu.  

Z Tebe si vzal zkoušky,  

ze sebe Ti dal vítězství!“  

(sv. Augustin) 

 
Požehnané Velikonoce 

ze srdce přeje a vyprošuje 

otec Jano 

a připojují se i otec Jiří 

a jáhni Josef a Michal 

 

Vítězství lásky nad smrtí 
K textům neděle Vzkříšení 
"Marie Magdalská viděla, že je ká-

men od hrobu odstraněn." (J 20,1) 

Jan staví do středu velikonočního 

příběhu postavu Marie z Magdaly, 

ženu, jež byla od počátku součástí 

křesťanské zbožnosti. Chápe Marii z 

Magdaly jako postavu milující 

nezměrnou láskou. Janova zpráva o 

velikonočních událostech je tedy 

příběhem lásky. Ne nadarmo se v 

židovské liturgii čte Píseň písní o 

svátku Paschy. Velikonoce 

symbolizují vítězství lásky nad smrtí. 

Tak je chápe i Jan. Marie z Magdaly 

Ježíše milovala. Teprve skrze něho a 

skrze jeho lásku začala žít, objevila 

svou důstojnost. Právě láska hnala 

Marii z Magdaly časně zrána, ještě za 

tmy, ke hrobu. Příběh o tom, jak Marie 

z Magdaly hledá Ježíše, je tedy 

příběhem lásky. Marie se vydala na 

cestu v noci, když jí smutek 

zatemňoval srdce. Vydala se na cestu, 

aby hledala toho, koho její duše 

milovala. Marie plakala, protože již 

nemohla mluvit s Živým, chtěla 

alespoň oplakávat Mrtvého. A teď to 

dokonce vypadá, že tělo, o kterém 

doufala, že si bude moci nechat pro 

sebe, je ztraceno… Jaká je Tvá 
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nejhlubší touha? Kam Tě žene Tvá 

láska? Kdo je ten, koho hledá Tvá 

duše? Jestliže budeš své touze 

důvěřovat a budeš svou lásku 

následovat až do konce, setkáš se - a to 

Ti chce říci Jan ve svém evangeliu - se 

Vzkříšeným právě tak jako Marie z 

Magdaly. Jen se s ní musíš vydat na 

cestu uprostřed temnoty svého srdce, 

abys hledal toho, koho Tvá duše 

miluje. (dle Anselma Gruna) 

 
Pandemie jako trest Boží? 
Již několik z vás se mi svěřilo, že stále 

častěji slýcháte názor, dle kterého je v 

pandemii nutno vidět Boží trest. Nepři-

jde mi to vůči Bohu spravedlivé, proto 

jsem se rozhodl napsat těchto pár 

řádků. Od dob Betléma nás Bůh ujiš-

ťuje, že bude k člověku přicházet jako 

Spasitel. Jako ten, který má v lidech 

zalíbení a chce je podpořit, aniž by měl 

potřebu je jakkoliv deptat. Jako Spasi-

tel přijde i na konci času, aby kvůli 

svým drahým zkrátil ty těžké dny, 

které budou jeho příchodu předcházet 

(srv. Mt 24, 22).   
 

Za většinu z toho, co se na planetě ode-

hrává, bývá zodpovědný člověk. Po-

kud virus „přeskočil“ z netopýrů, pak 

mu to nejspíš umožnil právě člověk. 

Netopýr jako divoké zvíře se lidem od 

přirozenosti vyhýbá. Byl to člověk, 

který nebezpečným způsobem setřel 

přirozenou hranici mezi sebou a těmito 

tvory. A co za tím stálo? Nic ušlechti-

lého to nebylo. Slušně řečeno, byly to 

jeho rozbujelé chutě, špatné zacházení 

s těmito zvířaty a dlouhodobě nízká 

úroveň hygieny. Kdyby si člověk k to-

muto tvoru uchoval úctu, spokojil se s 

prostou, přirozenou stravou a nehledal 

speciality, pravděpodobně by k pře-

nosu nedošlo (pokud by měla platit 

jiná – konspirační – hypotéza, dle které 

se virus objevil díky lidskému selhání 

při práci na vědeckém výzkumu v ob-

lasti genového inženýrství, byl by zá-

sah člověka ještě patrnější). 
 

Masivní šíření viru, resp. těžkosti až 

nemožnost ho zastavit, zase více než 

ruka Boží zapříčiňuje způsob života v 

člověkem vytvořené civilizaci a nedo-

držování hygienických návyků. Člo-

věka hledejme i za umíráním mnohých 

v opuštěnosti a bolestech. Zesnuli, pro-

tože pro ně nebyla zajištěna dostatečná 

zdravotní péče. Nechci řešit, zda je re-

álně možné mít zdravotnictví, které by 

to zvládlo. Chci jen poukázat, že i v 

tomto hraje roli myšlení člověka. Je 

otázkou, zda by vůbec ve světových 

společnostech byla vůle takové 

masivní zdravotnictví držet v chodu. 

Vzhledem k tomu, že pandemie nepři-

cházejí příliš často, dostaly by nejspíše 

ekonomické motivace a jiná odvětví 

přednost před těmi zdravotnickými. 

Tedy opět je to o člověku a jeho prio-

ritách. A možná i o jeho lehkomysl-

nosti a pýše. Přijde mi, že se v mnohém 

stále chováme podobně, jako se cho-

vali tvůrci Titaniku. Ti si nepřipustili, 

že by se jim mohl potopit, proto se ani 

neobtěžovali vybavit ho dostatkem zá-

chranných člunů pro všechny. Příliš 

věříme v sebe, ve svoji civilizaci, cí-

tíme se pány světa, podléháme klamné 

sebejistotě, ignorujeme možná i reálná 

nebezpečí. Měli bychom tedy přijmout 

i skutečnost, že různě velké „průšvihy“ 

do našeho života prostě vstupovat bu-

dou a měli bychom se učit nést odpo-

vědnost za jejich následky. Svou úva-

hou nechci moralizovat ani soudit. Si-

tuace je zcela jistě složitější. Chci jen 

ukázat, že za pandemií jsou více vidět 

činy člověka než činy Boží. Označovat 

ji za Boží trest nebo přehazovat odpo-

vědnost za ni na Boha, mi nepřijde na 

místě. Maximálně můžeme hovořit o 

Božím dopuštění. O něm třeba něco 

málo příště. (P. Jiří Pilz) 

 

Na co čekáme?  
Vážení a mílí, věříte ve zmrtvých-

vstání? Ano, řeknete, a i když vyzná-

váme neděli co neděli že "s nadějí 

očekáváme příchod našeho Pána", 

jsme rádi, že to ještě nenastalo, že je to 

ještě vzdáleno. Jsme jako Marta: vím, 

že bratr "vstane při vzkříšení 

v poslední den" (Jan 11,24), tedy až 

potom, někdy, až jednou... Copak to  

není strašné, čekat na budoucí život? 

Jenže Ježíš Martě odpoví: JÁ jsem 

Vzkříšení a Život - a to teď, hned! 

Vždyť "království Boží je ve vás"!  (Lk 

17,21). Ne tedy až jednou, ale teď!  

"Služebníku dobrý a věrný, sdílej 

radost svého Pána!" (Mat 25,21 a 23). 

Proč tedy nesdílet tu radost Pána hned 

teď? Proč se teď hned nestát tím, čím 

chceme zůstat na věky? Opusťme ty 

strašpytle a třasprdelky, co se bojí  

konce a posledního soudu. Přijměme, 

že Ježíš je  naše Vzkříšení teď, kdy 

žijeme s ním a pro něho. Vždyť kdo tak 

věří, "nepodléhá soudu, ale přešel už 

ze smrti do života." (Jan 5,24). Copak 

není lepší žít v radosti než ve 

strachu? (P. Jan Rybář) 

 

Apoštolát modlitby duben 2020 

Všeobecný úmysl 

Vysvobození ze závislostí 

Modleme se, aby všichni lidé trpící pod 

vlivem závislostí našli potřebnou pomoc 

i ty, kdo by je doprovázeli. 

Národní úmysl  

Za ty, kteří podlehli závislosti na dro-

gách, alkoholu, cigaretách, pornografii 

nebo internetu – ať pod ochranou bl. 

Mlady najdou cestu ke svobodě. 


