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Jak veliká je Tvá víra … 
K textům nedělní liturgie 
Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je 
tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ 
Mt 15, 28 
 

 
 
Tuto neděli se ocitáme před jedním z 
nejpohoršlivějších evangelií. 
Alespoň doufám, že se dnes 
Ježíšovým mlčením, jeho krutými 
slovy a nevybíravým způsobem 
chování necháme pohoršit. Dovolit si 
občas zpochybnit své představy o 
Bohu a jeho způsobu uvažování je 
zdravé a naší víře prospěšné. Navíc 
jde o naše evangelium. My všichni 
jsme přece v jistém slova smyslu 
Kananejci, cizinci, kteří nerozumí, 
nechápou a naléhavě potřebují 
Krista. 
 

Za Ježíšem přichází žena. A není to 
jen žena, je to matka. 

 
 
 
 Chudá a zoufalá, protože její dcera 
je nemocná. A křičí.  
 

„Ale on jí neodpověděl ani slovo!“ To 
přece nejde, Ježíši! Máš před sebou 
člověka, kterému umírá dcera, neví, 
co si počít, jsi jeho poslední nadějí. 
Musíš něco říct! I my, stejně jako 
učedníci v evangeliu, obvykle dobře 
víme, co by měl Ježíš udělat! Ale ani 
slovo… Zlost a zmatek narůstají. 
A přece to všichni známe. Modlíš se 
a modlíš, a Bůh si tě ani nevšimne. 
Nic neslyšíš, nic necítíš. Žádný, byť 
třeba jen letmý pohled. Nic.  
A bude hůř! 
 

Po Boží lhostejnosti přichází 
odmítnutí: „Jsem poslán jen 
k ztraceným ovcím domu izrael-
ského.“ To snad bylo lepší, když jsi 
mlčel, Pane! Že si Bůh člověka 
nevšímá, to nějak unesu, ale teď vím, 
že opravdový život, radost a štěstí 
existují, ale nejsou pro mě! Svou 
lásku a milost rozdáváš, ale já jsem z 
nich vyloučen! Před tvým mlčením 
jsem ještě zůstat dokázal, ale před 
odmítnutím?! A žena zůstane. 
 

A nejen to. Padne před ním na tvář! 
Od křiku za Ježíšovými zády se 
dostává před jeho tvář. Od zoufalství 



pomalu přechází k víře. Běžela za 
Ježíšem, protože potřebovala jeho 
pomoc, zázrak, teď s ním vstupuje do 
vztahu. Už ji tedy snad vyslyší. Jenže: 
„Není správné vzít chléb dětem 
a hodit ho psíkům!“ Nejdřív jsem pro 
tebe vzduch, pak nejsem vyvolený 
a teď mě srovnáváš se psem, 
pohanským psem. Ale máš pravdu, 
často se cítím jak odvržený pes, ale 
stejně věřím, že jsi přišel i pro mě! 
Zůstanu, i když nic necítím, i když 
nerozumím. 
 

Právě zkušenost vlastní chudoby a 
neužitečnosti nás může přivést 
k onomu rozhodujícímu kroku na 
cestě naší víry. Musím být prázdný, 
aby mě mohl Bůh naplnit. Moje víra 
totiž není jen to, co cítím nebo co 
jsem si racionálně odůvodnil. 
A někdy je třeba Ježíšova mlčení a 
zdánlivé nepřítomnosti, aby mě od 
mých falešných představ osvobodil, 
abych vytrval v modlitbě a ve vztahu 
i tehdy, kdy na mě mé pocity a rozum 
křičí: Uteč, nemá to cenu! Právě 
v podobné prázdnotě se můj život 
může stát nejplodnějším. A Ježíš jí 
řekl: „Ženo, jak veliká je tvá víra! 
Staň se, jak si přeješ.“  
(P. Vlastimil Kadlec OMI 
www.katyd.cz) 
 
 
 

Přímluvkyně 
 

Toto neobvyklé české slovo, známé z 
mariánských kázání, chci dát do 
opačné souvislosti. Maria se 
přimlouvá u každého z nás: kéž je 
můj Syn středem vašeho života! Kéž 
se u mne učíte vztahu k němu! Maria 
se přimlouvá u důležitých pánů: 
buďte pokorní, nemějte se za 
neomylné. Nic nám nezatajujte, 
stejně se to dovíme. Vyndejte trámy 
a pak se starejte o třísky. Maria se 
přimlouvá u katolíků: mějte odvahu 
ke změnám! Jinak zdřevěníte. 
Děkujte za papeže Františka! Maria 
se přimlouvá u prostoduchých: 
nehrajte si na chytré a nekritizujte 
to, čemu nerozumíte! Maria se 
přimlouvá u všech lidí: uneste život, 
i když je někdy těžký. Věřte, změní se 
jednou tak, jak to zatím ani 
nemůžete tušit. (P. Jan Rybář) 
 
 

Aktuální informace 
 

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. 
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 boho-
službě. 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. 
 
 

Informace z farnosti 
 

V neděli 30. srpna bude při mši 
svaté od 9 hodin žehnání školních 
pomůcek. 
 

V sobotu 5. září bude farní den na 
farním pozemku v Dračí rokli.  
Předpokládaný začátek farního 
dne bude od 15 hodin. Bude také 
potřeba místo připravit, uklidit a 
posekat trávu. Termín brigády 
bude upřesněn. 

Hlavní trutnovskou pouť slavnost 
Narození Panny Marie (která 
připadne na úterý 8. září)  budeme 
slavit v neděli 6. září od 9 hodin. 
 

V neděli 13. září bude dětská mše 
svatá. 
  

Přihlášky na náboženství jsou 
k rozebrání na obvyklém místě. 
Prosíme o vyplnění a odevzdání na 
faře do konce srpna. 
 

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

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. 
 


