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Pozvěme Ježíše do naší loďky 
K nedělním textům (Mt 14,22-33) 
 

To, co tenkrát učedníci skutečně 
prožili, vnímáme i pro sebe jako 
obraz naděje. Nejde jen o to, 
abychom v Ježíšovi viděli zázračného 
divo-tvůrce, kterému se daří vítězit 
nad přírodními zákony – to bychom 
si ho totiž začali držet od těla jako 
nerealistickou a nadpřirozenou 
bytost. Avšak ten, který v noční 
temnotě kráčí po jezerní hladině, 
vstupuje i do mé noci, vychází mi 
vstříc, když jsem ohrožován život-
ními bouřemi. Začne se nám otřásat 
půda pod nohama. Začíná se v nás 
probouzet neznámé a ohrožovat 
nás. Jsme-li totiž zajatci vlastního 
strachu, nemůžeme Ježíše rozpoz-
nat. Učedníci se přece domnívali, že 
vidí přízrak, který jim naháněl strach, 
takže hlasitě křičeli. Ježíš nám v noci 
nepřipadá vždycky milující a něžný – 
právě v noci můžeme spatřit jeho 
noční podobu, kdy nám připadá jako 
duch a děsí nás.  
  

Nejsme sami, protože Ježíš putuje 
s námi i přes vody a přes všechno, co 
je pro nás nepřekročitelné.  
 

 
 
 

Provází nás nocí našeho života. Tato 
zkušenost s ním mi dodává odvahy.  
Ježíš tu vystupuje jako neznámý 
a neuchopitelný, a přesto je to ten-
týž, který se legitimuje slovy: „Já 
jsem to.“ V tomto prohlášení zaznívá 
naplno Boží sebezjevení dané Moj-
žíšovi u hořícího keře: „Jsem, který 
jsem.“ V Ježíšovi je osobně přítomen 
Bůh a já věřím, že mě osvobodí 
z každé tísně. 
  

Jak to právě teď vypadá na naší 
palubě? Plavíme se vlnobitím? Jaké 
bouře námi zmítají? Představme si 
situaci učedníků na palubě a snažme 
se vcítit se do ní, na kolik odpovídá 
naší současné situaci. Potom 
pozvěme Ježíše, aby vstoupil do naší 
noci a přistoupil do naší loďky. 
Možná však bude nejprve třeba 
opustit lodičku vlastního ega, 
protože je nám už příliš těsná, 
a protože jsme se doposud ze všech 
sil snažili hnát proti vlnám. Možná se 
v nás objevil neklid, protože jsme 
z paluby vykázali Boha a začali až 
příliš spoléhat na vlastní síly. Jakmile 
se Ježíš znovu nalodí, zavládne pokoj 
a my se můžeme s důvěrou vydat na 
další plavbu životem. 
(dle www.pastorace.cz - Anselm Grün, 
50x Ježíš) 



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

Liturgický týden od 9.srpna 2020 do 16.srpna 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 

 
 

1. 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. 

2. Vzadu na stolečku jsou ke koupi diecézní kalendáře na rok 2021. Cena za kus: 70 Kč. Plaťte do 
dřevěné pokladničky. 

3. Přihlášky na náboženství jsou k rozebrání vzadu na obvyklém místě. Vyplněné přihlášky 
prosíme odevzdat do konce srpna. Děkujeme. 

 

Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, 541 01 Trutnov 
Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz. 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 
P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz 


