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Krista nemůžeme poznat 
škatulkováním 
K textům nedělní liturgie 
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje 
Filipovy, zeptal se svých učedníků: 
„Za koho lidé pokládají Syna 
člověka?“Odpověděli: „Jedni za Jana 
Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za 
Jeremiáše nebo za jednoho z 
proroků.“Řekl jim: „A za koho mě 
pokládáte vy?“Mt 16, 13-15 
 

 
 
„Když Ježíš přišel do kraje u Césareje 
Filipovy… aby nikomu neříkali, že je 
Mesiáš.“ Přečteno! A je to jasné. 
Stokrát čtený a tisíckrát slyšený text 
o Petrově suverénním vyznání víry v 
Ježíšovo mesiášství a Boží synovství. 
A za odměnu skrze něj církev 
dostane klíče, a může tedy svazovat 
a rozvazovat nebo, v duchu prvního 
čtení, otevírat a zavírat, zkrátka buď  

 
 
 
odpuštění, nebo exkomunikace. A je 
to! Konec, tečka, hotovo. Ono to 
ovšem (naštěstí) není tak 
jednoduché. My jsme vždy hned 
připraveni kanonizovat a ještě 
připravenější exkomunikovat. 
Pomalu ale. Začněme pěkně od 
konce. 
 

Ježíš učedníkům přikazuje, a to 
důtklivě, aby o něm s nikým 
nemluvili jako o Mesiášovi. Lidi by 
tím totiž jen zmátli. Mluvit o něm jen 
na základě toho, co si myslím, jaké o 
něm mám představy, znamená 
uzavírat ho do klasických 
nábožensko-kulturních kategorií a 
schémat, což je vždy zavádějící: 
„Jedni tě mají za Jana Křtitele, druzí 
za Eliáše, jiní za Jeremiáše, v každém 
případě za proroka.“ A všichni přece 
dobře víme, kdo je prorok. Stejně 
jako všichni v Izraeli dobře věděli, 
kým má být Mesiáš: odkud a kdy má 
přijít, jak má vypadat, co má dělat… 
A přesto, nebo právě proto, ho 
nepoznali. Krista nemůžeme poznat 
tím, že ho zaškatulkujeme do 
náboženských pojmů, které jsme si 
sami vytvořili, že o něm budeme 
debatovat a přemýšlet. Klíčem k jeho 
pochopení jsou jen a jen jeho 



Velikonoce, jeho úplné sebe-
darování, bláznivá láska k člověku. 
Znát ho tedy znamená mít na této 
lásce podíl, zakusit jeho odpuštění 
na vlastní kůži, účastnit se jeho 
života. Jen to mi dá nový způsob 
myšlení a porozumění, kterým i slova 
o rozvazování a svazování uvidím 
z nové perspektivy, a ne protikladu. 
 

Odpuštění hříchů, které otevírá 
přístup k Otci, je nezvratné. Křest se 
nedá zrušit. Když byl udělen, zůstává 
jednou provždy otevřenou branou, 
ať už ji ve své svobodě využiji, nebo 
ne. Bůh ale už nikdy nezavře! Mohu 
se vzdálit, říct ne, ale on už otevřel a 
církvi dal dar toto otevření 
zprostředkovávat. Náš křest je tedy 
definitivním rozvázáním z otroctví, 
z vazeb na pouhý pozemský život, je 
otevřením pravého života. Současně 
je svázáním. Ve křtu dostáváme 
nejen Otce, ale i bratry a sestry, jsme 
spojeni s lidmi, kteří pro nás byli 
ještě včera cizí, stáváme se s nimi 
jedním tělem. Cesta k Otci je 
otevřena, a my tak můžeme žít ve 
svazku jednoty. 
 

Vstupme tedy dokořán otevřenými 
dveřmi, abychom zakusili, že jsme 
Božími syny a dcerami, a tudíž i 
bratry a sestrami, a jen tak mohli 
vyznat: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého 
Boha!“ 
(P. V.Kadlec OMI www.katyd.cz) 

Aktuální informace 
 

Od soboty 25. července byla 
opětovně zavedena povinnost 
nošení roušek na všech vnitřních 
organizovaných hromadných akcích 
nad 100 osob. V naší farnosti se 
blížíme uvedeným kritériím pouze 
při nedělní mši svaté v 9 hodin, kde 
se v současné době počet účast-níků 
blíží ke 100. Proto se připoju-jeme 
k doporučení o nošení roušek 
alespoň při této nedělní boho 
službě. Pro účast na ostatních 
bohoslužbách (všední dny) pone-
cháváme rozhodnutí na věřících.  
Ke změně ale dochází od 1. září, kdy 
i pro nás platí povinnost nošení 
roušek ve vnitřních prostorách (tedy 
i v kostelech) bez omezení počtu. Od 
září tedy budeme při bohoslužbách 
nosit roušky a to i ve všední dny. 
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. 
 

Setkání seniorů bude v pondělí 
7. září od 15 hodin a od 18 hodin 
bude mše sv. s P. Janem Rybářem. 
 

Schůzky k rozvrhům náboženství 
budou v pondělí 7.9. od 15 hod, a to 
po ročnících: 
1.-2. třída v 15:00–M. Semeráková 
3. třída v 15:15 – P. Jano Kubis 
4.-5. třída v 15:30 – P. Jano Kubis 
6.-7. třída v 15:45.–V. Nesvadbová 
8.-9. třída v 16:00 – L. Janda 
 

V neděli 13. září bude dětská mše 
svatá. 
 

V úterý 14. září se sejdeme na faře 
nad texty nedělní liturgie. 

Trutnovská mládež zve na víkend 
pro mladé (14-19 let).  
Akce proběhne 2. - 4. října 2020 
v Ruprechticích na Broumovsku. 
Podrobnosti budou posléze dodány. 
Bližší informace poskytuje p. David 
Holubec, popř. na e-mailu: 
holubec.dav@gmail.com 
  

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. 
 


