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Mistře, které přikázání
je v Zákoně největší?“
K nedělní liturgii:
Když se farizeové doslechli, že
umlčel saduceje, smluvili se a jeden
jejich zákoník se ho otázal, aby ho
pokoušel: „Mistře, které přikázání je
v zákoně největší?“ Mt 22, 34-36
Otázka znalce židovského zákona
není jenom připomínkou sporu mezi
Ježíšem a jeho odpůrci. Aktuálnost
Ježíšovy odpovědi na otázku, kterou
mu položil znalec Zákona na jádro
Zákona, si můžeme uvědomit právě
dnes, v době, kterou prožíváme.

Milovat Boha už ve Starém zákoně
znamenalo poslouchat ho, spoléhat
na jeho slova plná zaslíbení pro
každého z nás. Milovat Boha
znamená úplné a bezvýhradné
rozhodnutí se pro Boha. Bůh je ten
správný důvod, pro který stojí za to
vynaložit všechny své síly a věnovat
mu svůj život.
Opravdové
naplnění
prvního
přikázání můžeme naplnit jedině
skrze druhé přikázání, lásku
k bližnímu. Ježíš nás učí, že bližní, to
nejsou jenom naši přátelé nebo
příbuzní, ale i cizinci, a dokonce
i nepřátelé. Tato láska musí mít
konkrétní podobu, ve které
objevíme toho druhého a to, co pro
něho můžeme udělat.
Ježíš nám ukazuje dokonalé projevy
této konkrétní lásky svým hlubokým
soucitem ke každému, kdo je
potřebný. Spatřujeme v něm nevyšší
vzor, jak se chovat jako bližní.
Ukazuje nám lásku k bližnímu jako
starostlivou péči o potřeby cizího
člověka, jako odpuštění a snahu o
smíření s nepřítelem, jako službu
příteli či bratrovi.

Pane, děkujeme ti, že jsi nám
přikázáním lásky ukázal životní
cestu, že se stále více přibližujeme
Tobě a stáváme se Ti podobnými.
Amen. o. Jano

Výzva našich biskupů
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II.
se čeští a moravští biskupové obrací
na všechny věřící s následující
výzvou:
Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na
začátku první vlny pandemie,
obracíme se na vás i nyní, v této
nelehké době, kdy procházíme
všichni další těžkou zkouškou. Řada
našich rodinných příslušníků je
nemocná nebo v karanténě a
nemůžeme z důvodu nařízených
protipandemických opatření navštěvovat své blízké.
Protože není možné společně slavit
Eucharistii, povzbuzujeme všechny
kněze, aby stáli lidem nablízku, byli
k dispozici pro individuální duchovní
péči, zajistili otevření kostelů pro
soukromou modlitbu všude, kde je
to možné a byli k dispozici posloužit
svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší
blízkosti v modlitbách, zvláště vás,

které pandemie Covid-19 jakýmkoliv
způsobem již postihla. V předvečer
svátku sv. Jana Pavla II., který si sám
musel projít zkouškou své těžké
nemoci, ho prosíme, aby se za nás
přimlouval. Připomínejme si stále
jeho často opakovaná slova
„Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této
době příkladem a pamatujme, že
Pán je stále s námi a nikdy nás
neopustí. Jeho milost je silnější než
pandemie.
Děkujeme a povzbuzujeme všechny,
kteří se v této době rozhodli
pomáhat. Především lékařům,
sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním,
bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně
nasazují pro dobro a útěchu
druhých.
Spojujme se společně každý den ve
20:00 hodin v modlitbě svatého
růžence a prosme Matku Boží,
Pannu Marii, Pomocnici křesťanů,
za ukončení pandemie koronaviru.
Pamatujme také v modlitbách na
lékaře, zdravotníky, nemocné,
seniory, všechny osamělé, ty, kteří
nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již

předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku
sv. Jana Pavla II

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením
V současné době není možné sloužit
mši svatou s účastí věřících.
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 udělen dispens od
povinné účasti. Rozhodně však nejde
o dispens od života z víry.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách
můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých
na TV Noe, ČT2, na dalších online
kanálech či z Rádia Proglas.
Doporučujeme společnou modlitbu
v rodině či s blízkými a četbu a
rozjímání nad Písmem svatým.
Využijme i této doby k prohloubení
našeho vztahu k Bohu

Informace z farnosti:
Náš duchovní otec Jano slouží mši
svatou každý den, i když bez účasti
věřících. Zadané intence jsou při
těchto mších odslouženy.

Každé úterý a o svátcích slouží otec
Jano mše svaté za farnost. Všichni se
můžeme duchovně spojit a přidat se
modlitbou.

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:
„NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA“ na našich
webových stránkách:
http://www.farnosttrutnov.cz.

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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ
Liturgický týden od 25. října 2020 do 1. listopadu 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
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