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Podobenství o pleveli, 
hořčičném zrnu a kvasu  
K textům nedělní liturgie 
Tehdy budou spravedliví v království 
svého Otce zářit jako slunce. Kdo má 
uši, slyš! (Mt 13, 43) 
 
Podobenství o plevelu mezi pšenicí se 
objevuje pouze v Matoušově 
evangeliu. Oddělení dobra a zla, 
dobrých a zlých je činem, který je 
třeba očekávat s trpělivostí a 
vytrvalostí.  
 
Zde na zemi je mnoho věcí často 
„promíseno“. Vedle dobra existuje 
zlo. Tato skutečnost působí 
pohoršení. Neměl by Bůh zakročit a 
zabránit zlým v konání jejich 
hanebných činů? Stále znovu vznikaly 
v dějinách snahy a pokusy o velké 
čištění, pokusy vytvořit čistý a dobrý 
lid. Nedávno tomu tak bylo hubením 
třídního a rasového nepřítele. Nikdy 
však nebyly spáchány větší zločiny, 
než při těchto čistkách. Ježíš ve svém 
podobenství říká, že zde na zemi je 
stav promísení snesitelný. On sám 
nemá za úkol, aby jasně a definitivně  

 
 
 
oddělil dobré a zlé -tím méně přísluší 
tento úkol někomu jinému.  

 
Když pro pozemský život platí 
neoddělené soužití, neznamená to, že 
to tak zůstane natrvalo. A již vůbec to 
neznamená, že je lhostejné, co člověk 
dělá, zda jedná dobře nebo zle. Ježíš 
chce objasnit, že se zde nejedná o 
žádné definitivní oddělení dobra a zla. 
Rovněž ale říká, že na konci nastane 
oddělení. Není to Bůh, který nás 
vylučuje z věčné blaženosti, nýbrž 
jsme to my sami, kteří se vylučujeme, 
když je nám Bůh lhostejný a vůbec nás 
jeho existence nezajímá. Kdo ve svém 
pozemském životě nehledá 
společenství s Bohem v naplnění jeho 
vůle, nebude na konci nucen Bohem 
ke společenství s ním. Bůh respektuje 
naše svobodná rozhodnutí, dokonce i 
rozhodnutí proti němu samému. 



Podobně jako společné soužití dobra a 
zla, může být matoucí rovněž 
nepatrný vzhled a malý výsledek 
Ježíšovy činnosti a činnosti jeho 
církve. Neměl by se pravý Boží 
vyslanec prokázat jednoznačně a 
nezvratně? Neměl by všechny 
přesvědčit a být ode všech přijat? 
Nemělo by se společenství jeho 
věřících jasně prosadit a sehrávat 
určující roli v lidské společnosti? Na 
hořčičném zrnu a na kvasu chce Ježíš 
ukázat, že nepatrný počáteční vzhled 
nevypovídá ještě nic o konečné 
podobě. Hořčičné zrno a kvas jsou sice 
velmi drobné věci, ale nejsou to žádné 
nicotnosti. Mají v sobě netušeně velké 
síly. Teprve na konci, kdy rostlina 
vyrostla z hořčičného zrna a kdy 
mouka díky kousku kvasu zcela 
prokvasila, zjišťuje člověk, co v sobě 
skrývají tyto na první pohled drobné 
skutečnosti. Takovým způsobem je 
rovněž přítomno Boží království. Ježíš 
chce tímto způsobem vymanit člověka 
ze sklíčenosti a pochybností. Chce mu 
dát odvahu a důvěru v naději. Pro 
Ježíše je podstatné, abychom 
nezůstali lpět na chvilkové situaci. 
Chce nám otevřít oči a dát nám 
hluboký dech. Kdo mu chce náležet, 
potřebuje široký pohled a trpělivost. 
(www.biblickedilo.cz) 
 
 

Ze života světců 
 
sv. Brigita Švédská 
23. července, svátek 
 
Pocházela z královského rodu a mívala 
nadpřirozená vidění. Ve 14 letech byla 
provdána a měla osm dětí. Vstoupila 
do III. řádu sv. Františka a po 
manželově smrti žila odříkavým 
životem. Založila řeholní řád za 
účelem uctívání zmučeného Krista. 
Svými ctnostmi byla všem příkladem. 
Ke konci života ji vidíme jako kající 
poutnici. 

 
Papež Jan Pavel II. ji 1. 10. 1999 
prohlásil za patronku Evropy a 
zdůvodnil to slovy: "Svým hlubokým 
procítěním tajemství Krista a Církve se 
zapojila v mimořádně kritickém 
okamžiku dějin Církve do budování 
jejího společenství. 
 
Citace z jejích myšlenek: "Pokušení 
jsou nejprospěšnější prostředky ke 
tříbení, očišťování a zdokonalování 
člověka. Ti, kdo bývají na počátku 
svého obrácení pokoušeni, jsou na 
konci života zcela pevní." 

 
 

Aktuální informace 
Od příštího týdne bude v naší 
farnosti prázdninový pořad 
bohoslužeb. Změna se týká pouze 
čtvrtku, kdy bude mše svatá 
dopoledne v 8:30 v kapli Božího 
Milosrdenstí. Ostatní bohoslužby 
zůstávají beze změn. 
 
Informace z farnosti 
 

Od neděle 21.6. bude dopoledne 
pouze jedna mše svatá v obvyklou 
dobu od 9. hod. Další možnost mše 
svaté je 7:45 ve Voletinách a večer 
v 18:30 v kostele Narození Panny 
Marie. 
 
K dostavbě altánu je potřeba ještě 
minimálně jedna brigáda. Prosíme 
ochotné pracovníky o nahlášení u 
Henryho Mandyse nebo ve farní 
kanceláři. Termín brigády bude 
vyhlášen dle dohody. 

 

Nedělní mše sv. v Trutnově III - Poříčí 
jsou do odvolání přesunuty do kostela 
ve Voletinách, a to z důvodu opravy 
interiéru kostela Sv. Petra a Pavla 
v Poříčí. 
 

Přihlášky na náboženství na příští rok 
jsou k rozebrání v kostele na 
obvyklém místě. 
 

Apoštolát modlitby 
na červenec 2020 
 

Všeobecný úmysl 
Naše rodiny 
Modleme se, aby rodiny dnešní doby 
byly doprovázeny s láskou, úctou a 
radou. 
 
Národní úmysl 
Za rozpadající se rodiny a 
manžele v krizi 
Ať na přímluvu sv. 
Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a 
věrností najdou cestu k sobě i k Bohu. 
 


