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Podobenství o perle 
Nebeské království je také podobné 
obchodníku, který hledá vzácné 
perly. A když najde jednu 
drahocennou perlu, jde, prodá 
všechno, co má, a koupí ji. (Mt 13, 45-
46) 
 

 
 
Abychom ten dnešní text dobře 

pochopili, tak je dobré jej vnímat v 

kontextu s evangelii předchozích dvou 

neděl. Před 14 dny jsme četli 

podobenství o rozsévači, kde Ježíš 

každému z nás říkal, že máme otvírat 

svá vlastní srdce Božímu slovu, 

zušlechťovat je a zúrodňovat. A minulí 

týden jsme četli, že lidský život je  

 

 

 

 

podobný obilí, do kterého nepřítel 

zasázel plevel a obilí a plevel rostou 

spolu, tedy, že se v člověku sváří 

dobré a zlé a má se snažit, aby u něho 

dobro zvítězilo. A k tomu Ježíš říká, že 

to je nutnost, abychom mohli vejít do 

nebeského království. 

A dnes k nám Ježíš hovoří o velikosti a 

nádheře Božího království. Jak, ale 

takové Boží království vypadá? Ježíš 

hovoří, že nebeské království je 

podobné perle, kterou obchodník 

chce získat tak, že prodá naprosto  

všechno co má. Není to bláhovost? 

Není to nerozum? Není, protože 

obchodník si velmi dobře uvědomuje, 

že ta perla mnohonásobně převyšuje 

jeho veškerý majetek. 

A Ježíšovi výroky jsou opravdu určitou 

provokací, aby se člověk zamyslel nad 

smyslem života. J 

A to je smyslem těchto podobenství. 

Pane, Bože já se k tobě modlím a něco 

pro tebe i druhé obětuji, ale vše, tak 

to ses zbláznil. To je moc, to po mě 

přeci nemůžeš chtít, vždyť já chci žít i 

svůj vlastní život. Jenomže, co 

znamená žít život bez Ježíše? 

Znamená to žít tak, že ve svém životě 



s Bohem příliš nepočítám a tím se 

uzavírám do svého sobectví, do své 

sebestřednosti, do toho, že si v 

podstatě vystačím sám maximálně s 

pár přáteli a rodinou. Jenomže někdy 

přichází chvíle, kdy s rodiny někdo 

odchází, ať na věčnost, nebo proto, že 

jsme si přestali rozumět. A stává se to 

i u přátel, že to přátelství se tak nějak 

prostě vytratí a možná můžeme i říci, 

že to je normální, že to tak v životě 

prostě chodí. Ale s pohledu věčnosti? 

Jak vůbec vypadá takové peklo? Ježíš 

jej v dnešním evangeliu přirovnává k 

ohnivé peci a to přirovnání se nám 

může zdát poněkud úsměvné, ale co v 

konečném důsledku znamená život 

bez Boha. Znamená to, že já spoléhám 

především na sebe a lidi kolem sebe, 

ale moc dobře víme, jak to občas 

dopadá a teď si představme, že takto 

bychom měli žít celou věčnost. V těch 

našich nedokonalých vztazích na věky 

věků amen. Tak to by se dalo opravdu 

přirovnat k ohnivé peci plné muk. 

Na druhou stranu nebeské království 

se od toho zase až tak moc neliší, také 

jsou tam lidé, kteří mezi sebou utváří 

vztahy, ale je tam zásadní rozdíl, 

nejsou tam sami, ale je tam s nimi i 

milující Bůh, který je láska sama. 

Představte si dokonale zamilovaný 

pár, který se stále více poznává a 

miluje a jejich vzájemná láska stále 

roste. Tak podobné to bude v Božím 

království jenom s tím rozdílem, že 

tento stav bude trvalý a nepomíjející. 

A pokud takto budeme nahlížet na 

Boží království, potom je to něco 

naprosto zásadního, co má zcela 

ovlivnit náš lidský život. No jo, ale jestli 

je Bůh takto moc dokonalý a milující, 

tak jak je možné, že někoho zatratí a 

dovolí, aby na tomto světě bylo 

spoustu utrpení? Protože skrze 

utrpení člověk může růst v lásce, kdo 

mnoho miluje, dokáže i mnoho 

odpouštět. A práh věčnosti? Zde 

člověk uvidí celý svůj život, tak jak jej 

žil, co mohl dokázat, kdyby chtěl. A 

také jestli více spoléhal na sebe, než 

na Boha, nebo tomu bylo opačně. A 

po tomto pravdivém podívání se sám 

na sebe bude to právě onen člověk, 

který Boha buď přijme v jeho 

oslňujícím světle anebo to světlo 

zavrhne, protože jej bude pálit tak 

mnoho, že jeho žár ve světle svých 

skutků nevydrží. Tedy ten kdo 

nakonec odsoudí, nebo oslaví člověka, 

bude on sám. 

Nakonec o tom mluví i to dnešní 

evangelium. Nebeské království je 

podobné vzácné perly a ten kdo jí 

objeví, prodá všechno co má, tedy 

zasvětí svůj život Bohu a jde a koupí ji. 

Zasvětí, to neznamená, že odejdu do 

kněžství, nebo kláštera, ale že ve svém 

životě s Bohem stále počítám, že jsem 

otevřený jeho vůli, protože Bůh chce, 



abychom i zde ve světě dosáhly 

pravého štěstí a to jde asi každému z 

nás. Jenomže pravého štěstí bez Boha 

člověk dosáhnout nemůže, protože v 

nás je jak dobré, tak i zlé a tak tím, že 

vše svěříme do rukou Božích, tak 

dáme Bohu možnost, aby nám to 

vrátil v míře daleko větší. Ono totiž 

vtip je i v tom, že vše co máme je dar 

od Boha kromě hříchu a když se Bohu 

nabídneme zcela, tak on naše životy 

může zcela proměnit. 

(www.lipovec.mojefarnost.cz) 
 

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. 

 

http://www.lipovec.mojefarnost.cz/


POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 26.července 2020 do 2.srpen 2020 
 

 

Mši svatou slouží: Ja – P. Ján, Ji – P. Jiří, JR – P. Rybář,  

Bohoslužbu slova vedou: Jo – br. Josef, Mi – br. Michal, jáhni;  

AK – arciděkanský kostel, BM – kaple Božího milosrdenství 
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