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Zachraň mě, Pane!
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě
a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však
silný vítr a dostal strach. Začal
tonout a vykřikl: „Pane, zachraň
mě!“ Mt 14, 29-30

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

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
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Poté co Ježíš nasytil velký zástup z
pěti chlebů a dvou ryb, tak Pán
učedníky nutí, aby jeli na druhý břeh
jezera. V Písmu je psáno, že Ježíš
doslova přinutil učedníky nastoupit
do loďky a pak se šel modlit na místo,
kde byl sám. A jsou chvíle, kdy
bychom se možná i vsadili, že tady je
Ježíš a tady působí a pak bychom
možná na sto procent řekli, že tady

jsem sám. Na mě zapomněl, nechal
mě samotného a to je dřina. A ono to
tak v životě prostě musí být. Každý z
nás je povolán, aby rostl ve víře, aby
se stával dospělí ve víře i v těch
situacích,
které
nebudou
jednoduché a ve kterých budu třeba
i fyzicky sám. Nebudu mít kolem
sebe ty, se kterými si rozumím, ale to
neznamená, že s tebou není On.
A jak tak veslovali a cítili se zranitelní,
tak najednou Pán si to kráčí kolem
nich po tom jezeře. A teď tam
vystupuje postava Petra, Pane, jsi-li
to ty, tak řekni, ať k tobě přijdu po
vodě. A musíme si říci, že to je velká
odvaha, protože on v té bouři se
neuzavírá do sebe, ale důvěřuje
svému Pán. V je evangeliu taková
zvláštní věc, protože on, když se na
Pána díval, tak šel po hladině toho
jezera, ale pak se podíval na ty vlny a
tu bouři a začal tonout. Když se totiž
člověk dívá na Boží tvář, tak potom
jde s důvěrou, ale často se stává, že
různými starostmi, které se v našem
životě dějí, se právě od Boha
odvracíme a pak začínáme tonout. A
Ježíš nás stále zve, abychom se dívali
na něj s vědomím, jak On nás stále

miluje, protože to nám dává vnitřní
sílu a učí nás odpovídat na jeho
lásku. A pak je tam takový detail, ten
Petr to prostě nezvládl, přestal na
Ježíše dívat a začal tonout, tak z
hloubi jeho srdce vyšel výkřik, Pane,
zachraň mne.
A to je naše kotva, abychom průšvihy
života nechtěli řešit jen sami. A když
se něco nepodaří, abych začal volat:
Ježíši smiluj se nade mnou, zachraň
mne, pomoz mi. A Ježíš v té chvíli stál
u něj a už jej tahal nahoru, protože v
tom okamžiku, kdy poprosíš za
odpuštění, tak v tom okamžiku ti Pán
odpouští. Ve chvíli kdy poprosíš o
pomoc, už ti pomáhá, protože On je
na to připravený, On se svým
milosrdenstvím je stále na dosah. To
my se musíme naučit volat a to je pro
nás obrovská naděje. Nejen, že
můžeme žít s ním v tom pohledu
lásky, ale že když se nám to
nepovede, že to má pořád řešení. A
najednou ta loď byla u břehu, žádná
bouře a všichni byli plni úžasu z toho
jak krásný a veliký je Bůh a klaněli se
mu. Klanění to je něco jako chvála, to
je radost z Boha a to je vlastně
nejkrásnější, co s víry máme. Že na
prvním místě není to, co dokáži,
nebo nedokáži, ale že na prvním
místě je, co dokáže On v mém životě.
www.lipovec.mojefarnost.cz

Aktuální informace

Sv. Vavřinec 10.srpna

Od soboty 25. července je opětovně
zavedena povinnost nošení roušek
na všech vnitřních organizovaných
hromadných akcích nad 100 osob a
od pondělí 27. července se snižuje
maximální počet lidí na vnitřních
hromadných akcích na 500 osob.

Statisticky
k
nejuctívanějším
světcům na celém světě patří sv.
Vavřinec. Jen v Římě nese více než
třicet kostelů jeho jméno a církevní
tradice ho na víc učinila patronem
kuchařů. Dnes se většina odborníků
shoduje na tom, že byl za
Valeriánova
pronásledování
křesťanů sťat mečem, legenda ale
říká, že byl za živa upečen na roštu.
Na mučednících se obvykle obdivuje
jejich statečnost, ovšem u sv.
Vavřince bych přidal ještě jednu
ctnost. Domnívám se, že měl
neobyčejný smysl pro humor. Když
totiž římský prefekt tohoto jáhna
vyzval, aby mu vydal poklady církve,
tak Vavřinec shromáždil místní
chudáky a bezdomovce a přivedl je k
římskému úředníkovy se slovy, že
mu přináší ty očekávané poklady.
Možná právě za tento žertík zaplatil
životem. Ctnost humoru je totiž
opravdovou ctností, jen pokud kráčí
ruku v ruce s pokorou.
Proto
si,
alespoň
občas,
nezapomeňme udělat legraci i sami
ze sebe. To je totiž jistá známka
pokory, je to důkazem toho, že
nechceme před Boha přistoupit s
rukama plnýma zásluh, ale naopak,

V naší
farnosti
se
blížíme
uvedeným kritériím pouze při
nedělní mši svaté v 9 hodin, kde se
v současné době počet účastníků
blíží ke 100. Proto se připojujeme
k doporučení o nošení roušek
alespoň při této nedělní bohoslužbě. Pro účast na ostatních
bohoslužbách
(všední
dny)
ponecháváme
rozhodnutí
na
věřících.
Připomínáme, že jsou stále platná
opatření (pastorační pravidla)
vydaná biskupem Janem 1.6.2020,
kde se m.j. uvádí:
- dezinfekce při vstupu do kostela
- nepoužívají se kropenky
- vynechává se pozdravení pokoje
- věřící mají svobodnou volbu
způsobu přijímání Eucharistie:
do úst či na ruku.

chceme přijmout jeho dary. Existuje
zmínka i o tzv. „Vavřincových
slzách“, tak se říkalo v srpnu
padajícím hvězdám na noční obloze.
Zkusme, když nějakou takovou
hvězdu o vlahé prázdninové noci
uvidíme, Boha poprosit o více
skutečné pokory, určitě nám to
přinese
překvapivou
radost.
www.christnet.cz

Apoštolát modlitby
na srpen 2020
Evangelizační úmysl
Svět moře
Modleme se za všechny, kteří
pracují a žijí u moře: námořníky,
rybáře a jejich rodiny.

Národní úmysl
Za ochranu přírody, požehnanou
úrodu a dostatek vody
Ať se na přímluvu sv. Prokopa
staráme o vše svěřené moudře a
s vděčností vůči Bohu.

