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Bůh je dobrý
K nedělním textům
„Nesmím s tím, co je moje, dělat, co
chci? Anebo závidíš, že jsem
dobrý? Tak budou poslední prvními
a první posledními.“ Mt 20, 15-16

Slyšíme podobenství o dělnících na
vinici, kde jedni, co pracovali poslední
hodinu dne, dostali stejně tolik jako
druzí, co pracovali den celý. Ti měli
pocit, že byli hospodářem oklamání,
ačkoliv dostali sjednanou plnou mzdu,
a reptali: To je přece nespravedlivé,
měli jsme dostat víc. Hospodář měl
zohlednit, že jsme pracovali celý den.
K jejich cti nutno dodat, že alespoň
reptají jakž takž „přejícím“ způsobem,
že se nedožadují toho, aby ostatním
bylo vyplaceno méně.
Jak moc těmto dělníkům rozumíme!
Mnoho křesťanů řeší podobné dilema:
Má cenu nějaká větší snaha, když stačí
málo, aby člověk dostal všechno? Je
nějaký rozdíl mezi tím, kdo žije celý
život ctnostně a tím, kdo se obrátí na
smrtelné posteli? Dopadnou oba
stejně? Mohu si žít, jak chci, když pak
postačí rozhřešení na konci života, aby
se všechno urovnalo? Ano či ne?

Odpověď na tyto otázky není
jednoduchá. Evangelium nám to
neusnadňuje. Ve svých příbězích
nabízí odpovědi různé. Často se to jeví
tak, jako by platilo obojí zároveň
(např. říká, kdo by zrušil jedno z těch
nejmenších přikázání, bude v Božím
království nejmenší, ale vzápětí
dodává, že i ten nejmenší v Božím
království bude větší než Jan Křtitel,
který patří mezi ty největší).
Dnešní evangelium nám přesto dává
odpověď jasnou a hlavně praktickou:
To, jestli budeme spaseni, nestojí tolik
na nás, ale na lásce Boží k nám. A ta je
nekonečně štědrá. Nelituje a nebojí se
dát spásu všem. Stačí jí k tomu málo,
třeba i jen pouhý náznak dobré vůle ze
strany člověka. Buďme rádi. To je
přece nesmírně nadějné a potěšující.
Vždyť kdo z nás pracuje pro Pána na
100 %? Dalším poučením je to, že pro
Boha není důležité, kolik toho pro
něho uděláme. Důležitější je, jakým
způsobem a s jakou motivací. Tak jako
objektivně špatný skutek nemusí být
vážným hříchem, pokud byl vykonán
bez vědomého zlého úmyslu, tak ani

dobrý čin nemusí být ctnostným a
záslužným, pokud nevycházel z ryzího
srdce. Před Bohem má cenu hodnou
mzdy pouze to, za čím stojí láska, co je
vykonáno nesobecky z důvodu dobra
samého. Tímto způsobem podaná i
jen sklenice vody může být proto
Bohem lépe zaplacená, než třeba
stavba kostela, při které si jeho
stavitel přece jen trochu „zahřeje
svoje ego“ a je patřičně hrdý na to, že
bude s touto stavbou dlouhodobě
spojován a obdivován.
Možná že ti, co pracovali pouhou
hodinu, avšak s radostným srdcem,
větší láskou a vděčností hospodáři za
danou příležitost, odvedli dle Božího
pojetí ekonomiky do nebeské
pokladny mnohem více, než dělníci
pracující celý den. Ti svým postojem
prozrazují, že jejich srdce je přece jen
od myšlení Božího vzdáleno, proto i
jejich práce má pouze relativní
hodnotu. Je znehodnocena závistí a
nepřejícností. A tak se u nich naplnilo
to, že mnozí první budou posledními a
poslední prvními. (P. Jiří Pilz)
Zápis ze zasedání PRF ze dne 19.02.2020
Přítomni: P. J. Kubis, J. Čížek, M.
Nesvadba,
V.
Nesvadbová,
M.
Mandysová, H. Mandys, A. Kadlec, Z.
Božková, M. Špicarová, S. Freibert, J.
Špelda, L. Špeldová, M. Semeráková, V.
Jansa

Omluveni: V. Meisnerová, P. Fabián
Hosté: D. Holubec
1) Hodnocení uplynulých akcí
Zvláštní poděkování všem, co během jarní
koronakrize pomáhali zejména s online
přenosy. Kladné hodnocení online
přenosů a zvládnutí velikonočních
obřadů.
Další
hodnocení:
PRF
vyjádřila
poděkování za zapojení mládeže do
aktivit farnosti, zejména příprava
postních aktivit, aktivní účast na farním
táboře. PRF počítá i nadále s podporou
aktivit mládeže.
Hodnocení letních akcí – farní tábor
Miletín, který je uskutečňován ve
spolupráci se sborem Církve bratrské
v Pardubicích. A dále pak pobyt starších
dětí a mládeže, který je uskutečňován ve
spolupráci s farností Žamberk. Letos se
uskutečnil pobyt v Národním parku
Podyjí. Obě akce jsou hodnoceny velice
kladně. V. Jansa informoval i o zvlášť
kladném hodnocení pracovníky NP Podyjí.
Na příští rok jsou obě akce stále v plánu.
2) Jednání o jednotlivých akcí farnosti
•

•

Ministrantské schůzky – jsou
v plánu další pravidelné akce,
začíná se 12.9.2020.
Otvírá se opět farní kavárna –
v neděli po mši, začínáme
20.9.2020. Vzhledem k nařízení
vlády je nutné mít zakrytá ústa a
nos s výjimkou času konzumace.

•

•

•

Mládež organizuje pravidelné
setkávání jednou za 14 dní
mládeže ve věku 14-19 let.
V termínu
2.-4.10.2020
je
naplánován víkendový pobyt
v Ruprechticích. Na víkend 6.8.11.2020 je v plánu diecézní
fórum mládeže v Hradci Králové.
D. Holubec vyjádřil i možnost
dalšího rozvíjení spolupráce
napříč vikariátem. Dále byl D.
Holubec požádán o zveřejňování
akcí a jejich hodnocení v rubrice
Farního zpravodaje.
„Puťák“ – V. Jansa informoval o
možném setkání starších dětí a
mládeže v termínu 6.-8.11.2020.
Podrobnosti budou dodány.
Pastorační
rada
farnosti
rozhodla,
že
vzhledem
k současné
situaci
a
předpokládanému
vývoji
pandemie bude zrušen farní ples.

3) Informace o stavebních úpravách
v Dračí rokli – dostavba altánu. H.
Mandys sestaví harmonogram prací.
Budou pořádány průběžné brigády. Výzva
k přihlášen ochotných brigádníků osobně
u H. Mandyse, Z. Božkové.
4) Návrhy pro ERF: ušití tašek na zip pro
součástky farního stanu. Návrh J. Špeldy
na vylepšení technického vybavení pro
případné online přenosy.
5) A. Kadlec informoval o odchodu
manželů
Križanových
z aktivního
správcování kostela v Poříčí. V tuto chvíli

tedy není nikdo, kdo by se o kostel v Poříčí
staral. Výzva, zda by někdo o tuto činnost
neměl zájem.
6) J. Kubis informoval o přechodu
vlastnictví kostela ve Starém Rokytníku na
občanské sdružení.
Příští setkání PRF bude 14.10.2020 od 19
hod. na faře.
Schválil: P. Ján Kubis

zapsala: Z. Božková

Aktuální informace
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“.

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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ
Liturgický týden od 20. září 2020 do 27. 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

