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Dávejte, co je císařovo 
císaři, co je Božího Bohu 
K textům nedělní liturgie 
Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je 
císařovo, císaři, a co je Boží, 
Bohu.“Mt. 22,21 
 

V evangelním čtení farizeové osloví 
Ježíše s otázkou, zda je dovoleno platit 
daně. Židy v té době pobuřovala 
nadvláda Říma, chtěli ji svrhnout. V 
náboženském cítění lidí spočívala 
velká energie. Mnozí se ji proto snažili 
k tomuto cíli využít. Farizeové jsou 
rafinovaní. Když by Ježíš odmítl daně 
platit, využili by jeho vlivu k posílení 
protiřímských nálad. Tím by ho 
zároveň přivedli jako rebela do 
hledáčku římské moci. Když by naopak 
s daněmi souhlasil, využili by proti 
němu protiřímských nálad lidí. Obojím 
chtěli dosáhnout Ježíšovo umlčení. 
Ježíš však nedovolí jedno ani druhé. 
Nedovolí, aby byla síla dlící 
v náboženství zneužívána pro 
politické cíle. Nedopustí, aby se jeho 
autoritou zaštiťovaly a tím i 
„očišťovaly“ nečestné mocenské 
zájmy či násilné revoluční myšlenky. 
Farizeové by měli vědět, že Bohem  
 

 
 
 
nelze ospravedlňovat různé 
společenské zlořády; ani že jím nelze 
zaštiťovat libovolné projevy lidské 
vůle, názory či nauky. Vůči Bohu je 
třeba vyjadřovat pokoru, k jeho 
věcem chovat respekt a úctu. Znali 
přece Zákon. Hovoří jasně a velmi silně 
hned ve druhém přikázání Desatera. 
To ve své plnosti zní: „Nezneužiješ 
jména svého Boha.“ (Ex 20, 7) Toto 
přikázání nařizuje nezneužívat Boží 
autoritu tím, že bychom prohlašovali 
za Boží vůli něco, co Bůh ve 
skutečnosti nechce, nebo za Boží 
poselství něco, co Bůh neříká, nebo za 
nauku a přikázání Boží něco, co je 
pouhými lidskými ustanoveními. 
Bohužel, jak víme z evangelia, 
farizeové toto v praxi běžně 
porušovali. Třeba tím, že svým lidským 
výkladem dovedně obcházeli nauku 
Boží nebo tím, že krásu Božího 
poselství zaplevelili množstvím 
lidských zákazů a nařízení, které 
vydávali z vůle Boží za závazné, a tak 
ho pro mnoho lidí učinili 
nepřijatelným. (viz Mk 7, 6-13) 
 
Zde spočívá velké varování i pro 
dnešní dobu. Kolik politicky činných 
lidí se snaží laciným přihlašováním se 
ke křesťanským hodnotám získat 
důvěru lidí? Přitom u nich jde o pouhý 



populistický kalkul. Vnitřně křesťanské 
hodnoty nepřijímají, jejich chování je 
s nimi často v přímém rozporu. 
Varování se týká i nás běžných 
křesťanů. Porušením tohoto přikázání 
může být např. i taková nevinná věc, 
jako je strašení dětí Božím trestem, 
když nebudou pořádně jíst (setkal 
jsem se s tím několikrát ve své kněžské 
praxi). I toto je zneužití Boží autority.  
 
Ono je vůbec až s podivem, jak snadno 

a bez skrupulí jsme tak zásadní Boží 

přikázání zredukovali na pouhé „braní 

jména Božího nadarmo“, čímž 

povětšinou myslíme používání Božího 

jména v úleku. Možná, že pokušení 

vydávat lidská ustanovení za projevy 

Boží autority, a tak získávat nad 

druhými moc, je velmi silné i 

v současnosti. Plný apel druhého 

Božího přikázání tak může být 

mnohým nepříjemný i dnes. 

(o. Jiří Pilz) 

 

Několik slov kardinála Duky 

k současné situaci 
 

Ve snaze zabránit dalšímu šíření 

pandemie COVID-19 přistoupila vláda 

v těchto dnech k mimořádným 

opatřením, která výrazně ochromila 

život v naší zemi. Kulturní i 

společenský život prakticky ustal, 

omezení vyhlášená vládou tvrdě 

dolehla i na náboženský život.   

Přesto nemusí být výjimečná situace, 

v níž se právě nacházíme, pouhým 

zdrojem frustrace a pesimismu. Jako 

všechny krize představuje i 

„koronakrize“ novou příležitost, či 

chcete-li: výzvu. 

V uplynulých měsících jsme se mohli 

všichni znovu přesvědčit o tom, jak 

falešné je naše přesvědčení, když se 

domníváme, že jsme neomezenými 

pány svých životů. Stačí jeden malý, 

pouhým okem neviditelný 

organismus vzniklý kdesi v daleké 

Číně, a celý svět je ze dne na den 

vzhůru nohama. Veškeré naše jistoty 

jsou najednou ty tam a my se s 

obavami chvějeme, co s námi bude. 

Nebojme se! Výzva, kterou před nás 

křesťany současná pandemie staví, 

spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více 

než kdy jindy, musíme být my, Kristovi 

učedníci, šiřiteli světla do 

potemnělých lidských duší, 

zvěstovateli Naděje, která je silnější 

než smrt. Chtěl bych proto vyzvat 

všechny věřící, duchovní i laiky, muže 

i ženy, aby podle svých možností 

nabídli společnosti své služby, aby v 

těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní. 

Vím, že tak mnozí již činí. Všem za to 

patří můj veliký dík.  

Společně se pak všichni v boji proti 

pandemii můžeme spojit v modlitbě 



růžence, jak nás k tomu v uplynulých 

dnech vyzvala Stálá rada ČBK. Kéž 

nám Matka Kristova pomůže v zápase 

se zákeřnou nemocí překonat i 

veškerá rozdělení, která naši 

společnost dosud sužují. 

 

+ Dominik kardinál Duka, arcibiskup 

pražský a primas český   

 

Aktuální informace ke koro-

navirovým opatřením 
 
Usnesením ze dne 12. října 2020 vláda 
znovu rozhodla o omezení počtu 
účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 
6 osob ve vnitřních i vnějších 
prostorech, včetně celebranta a 
asistence. Opatření platí od středy 14. 
října 2020 přinejmenším do úterý 3. 
listopadu včetně. Od 19. října je na 
svatbách či pohřbech povoleno 
maximálně 30 účastníků. 
  
Vzhledem k tomu, že k tomuto 
rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou 
lidské životy a zdraví, biskup žádá o 
respektování všech omezení a zároveň 
je všem, kdo se nebudou moci nedělní 
bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit 
udělen dispens od povinné účasti. 

Rozhodně však nejde o dispens od 
života z víry. 
 

Využijme i této doby k prohloubení 
našeho vztahu k Bohu 

Informace z farnosti 
Přímý přenos z kaple BM 
Připravili jsme pro trutnovské farníky 
přímý přenos nedělní mše sv. z kaple 
Božího Milosrdenství. Vysílání bude 
přes internet a připojit se můžete na 
adrese: 
https://m.youtube.com/channel/UC

MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 

Nejjednodušší způsob připojení je 

využít připojení kliknutím na ikonu: 

„PŘENOS NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB 

TRUTNOV“ na našich webových 

stránkách www.farnosttrutnov.cz. 
 

Dále pak bude v neděli možnost 

adorace a sv. přijímání v kostele 

Narození Panny Marie v Trutnově, a 

to od 17 do 18 hod. 

 

Apoštolát modlitby 

na říjen 2020 
 

Všeobecný úmysl 
Misijní poslání laiků v církvi 
Modleme se, aby laici, zejména ženy, 
v síle svého křtu měli větší podíl na 
odpovědnosti v církevních institucích. 
 

Národní úmysl 
Za misie 
– ať je na přímluvu sv. Jana 
Nepomuka Neumanna s nadšením 
podporujeme, šíříme radost evangelia 

a pomáháme potřebným.

https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A


POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 18. října 2020 do 25. října 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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