
 37 
13.9.2020  

 
 

Bůh odpouští velkoryse… 
K nedělním textům  

„Odpusť křivdu svému bližnímu, a 

pak i tvé hříchy budou odpuštěny“. 

Sir 28,2 

To jsou slova, která jsme slyšeli 

v dnešním prvním čtení. A slyšeli 

jsme i následné varování: „Člověk 

uchovává hněv proti druhému, ale od 

Pána hledá uzdravení? S člověkem 

sobě rovným nemá slitování, ale za 

své hříchy prosí?“ (Sir 28,3-4).  

Odpuštění znamená zřeknutí se 

oprávněného nároku – dluhu. Je pro 

nás důležité. Rabíni učili, že tentýž 

hřích se má odpustit třikrát. Ale 

Ježíšovy nároky jsou vyšší, překraču-

je zbožnost farizeů a učitelů zákona: 

"…nebude-li vaše spravedlnost o 

mnoho přesahovat spravedlnost 

zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do 

království nebeského" (Mt 5,20). 

Petr věděl, že Ježíšovy nároky jsou 

vysoké, a tak nabízí dle svého 

pohledu velkorysé sedminásobné 

odpuš-tění. Nestačí to. Ježíš říká, že 

je potřeba odpustit úplně, beze  

 

 
 

zbytku, bez hranic. Tak odpouští Bůh 

nám. V podobenství dále Ježíš 

ukazuje, že tak jako Bůh nepočítá 

dluh, ani člověk nemá dluh bližního 

počítat. Vždyť náš dluh vůči Bohu je 

vždy nesrovnatelně větší. Sami 

bychom nezvládli svůj dluh (rozuměj 

vinu, hřích) vůči Bohu splatit. Je 

proto pro nás příslibem a velkou 

nadějí, že Bůh „nepočítá“. Bůh se 

smilovává a z lásky odpouští. A toto 

vyžaduje také od nás.  

V modlitbě Páně se denně modlíme: 

„odpusť nám naše viny, jako i my 

odpouštíme našim viníkům“. A jak 

jsme slyšeli v dnešním čtení, odpuš-

tění plodí odpuštění, neodpuštění 

plodí neodpuštění. Je proto nutnost 

odpouštět. Elias Vella ve své knize 

‚Ježíš – lékař těla i duše‘ píše: „Když 

člověku odpouštím, dělám něco, 

z čeho mám větší užitek já než 

osoba, které odpouštím. Více pomá-

hám sobě, protože se odpoutávám 

od něčeho, co v mém životě bylo 

překážkou.“ 

(jáhen Michal) 



 Ze života svatých  
Sv. Ludmila – 16.října 
 

 
 
Pocházela z pšovských knížat 

v Čechách. Provdána za knížete 

Bořivoje, který po sňatku přijal křest 

od sv. Metoděje, přijala i ona 

křesťanskou víru a horlivě ji 

praktikovala. V lásce k slovanské 

bohoslužbě vychovala své syny 

Spytihněva a Vratislava i vnuka 

Václava. Po smrti Vratislava se 

usadila na vdovském sídle Tetíně 

u Berouna, kde byla od najatých 

vrahů uškrcena. 

 

Aktuální informace 
Podle mimořádného opatření 

ministerstva zdravotnictví se všem 

osobám s účinností ode dne 10. září 

2020 do odvolání zakazuje pohyb 

a pobyt bez ochranných prostředků 

dýchacích cest (nos, ústa) jako je 

respirátor, rouška, ústenka, šátek, 

šál nebo jiné prostředky, které brání 

šíření kapének, a to ve všech 

vnitřních prostorách staveb, mimo 

bydliště nebo místo ubytování až na 

některé výjimky specifikované 

v tomto opatření. 
 

Připojujeme se k nařízení o nošení 

roušek ve vnitřních prostorách. Při 

všech bohoslužbách (i ve všední dny) 

budeme používat roušky. Stále platí: 

použití dezinfekce při vstupu do 

kostela, nepoužívají se kropenky, 

vynechává se „pozdravení pokoje“. 
 

Farní pouť na Slovensko 
 

V pondělí 14.9. zasedá krizový štáb 

SR a rozhodne o režimu pro občany 

ČR. Následně bude rozhodnuto 

o možnosti uskutečnění zájezdu. 

Všichni přihlášení budou osobně 

telefonicky informováni. Na zájezd 

jsou ještě volná místa. Zájemci, 

hlaste se, prosíme, urychleně 

v kanceláři nebo přímo panu 

Fajstavrovi na tel. 724 906 930. 



Informace z farnosti 
V září se vracíme k obvyklému 

pořadu bohoslužeb. Mše svatá ve 

čtvrtek bude večer od 18 hodin. 
 

V úterý 15. září se sejdeme po mši 

svaté na faře nad texty nedělní  

liturgie. 
 

V neděli 20.9. bude opět otevřena 

farní kavárna po dopolední mši 

svaté. Jste srdečně zváni. Vzhledem 

k současné situaci je však třeba 

zakrytí nosu a úst mimo dobu 

samotné konzumace. 
 

Trutnovská mládež zve na víkend 

pro mladé (14-19 let). Akce proběh-

ne 2. - 4. října 2020 v Ruprechticích 

na Broumovsku. Bližší informace 

poskytuje p. David Holubec, popř. na 

e-mailu: holubec.dav@gmail.com 
 

Domluvené hodiny náboženství: 

1.-2. třída - M. Semeráková 
úterý 14:40-15:25. 

3. třída - p. Kubis 
čtvrtek 14:00-14:45. 

4.-5. třída - p. Kubis  
úterý 13:30-14:15. 

6. třída - V. Nesvadbová 
čtvrtek 16:30-17:15. 

7.-8. třída 1. skupina - čtvrtek 14:30-
15:15 každý týden, 2. skupina pátek 
1x za 14 dní 14:15-15:45. 
 

K dostavbě altánu v Dračí rokli bude 

třeba dalších brigád. Ochotné 

brigádníky prosíme o přihlášení 

H. Mandysovi nebo Z. Božkové.  

Harmonogram prací bude řídit 

H. Mandys. 
 

Vzadu na stolečku jsou ke koupi 

diecézní kalendáře na rok 2021. 

Cena za kus: 70 Kč.  

Plaťte do dřevěné pokladničky. 
 

 

Apoštolát modlitby 

na září 2020 

 
Všeobecný úmysl 
Úcta ke zdrojům planety 

Modleme se, aby zdroje naší 
planety nebyly drancovány, ale 
sdíleny spravedlivě a ohleduplně. 

 

Národní úmysl 
Za nezávislost veřejnoprávních 
médií 
– ať pod ochranou sv. Václava 
politici hájí pravdu, spravedlnost a 
dobro všech. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 13.září 2020 do 20.září 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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