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Jsme obdarovaní,  
víme o tom? 
V evangelním čtení dnešní neděle 
nám Ježíš předkládá podobenství o 
hřivnách, potažmo o dobrých a 
špatných služebnících:  
Třem služebníkům byly svěřeny 
poměrně velké peníze. První dva si 
uvědomovali, že nemohou dopustit, 
aby tyto prostředky ztratily na 
hodnotě. I my známe slovo inflace.  
 

 
 

Peníze, které jen tak leží někde na 
účtu, devalvují. Nechat je tam, by 
znamenalo chovat se nezodpovědně. 
Korektní by nebylo ani takzvaně je 
pouze „projíst“. Nejspíš cítili, že pro 
tohle jim je Pán nesvěřil. Měly 
přinášet užitek. Zbývalo tedy jediné, 
investovat je. A to také udělali. 
Výsledkem bylo to, že se jejich počet  

 
 
 
zdvojnásobil. Z toho můžeme odtušit, 
jakými lidmi tito služebníci byli. 
Nejspíše byli těmi, kteří pochopili 
mentalitu svého Pána. Nadchli se pro 
jeho vize a nebáli se samostatně 
myslet i jednat. Byli moudří a tvůrčí. 
Vedle toho se dokázali orientovat v 
době, ve které žili, rozumět běžnému 
životu, neztratit se, vložit peníze na to  
správné místo.  Nechyběla jim ani 
sebedůvěra a odvaha v pravý čas 
třeba i přiměřeně zariskovat. 
Především si však byli vědomi důvěry, 
které se jim ze strany Pána dostalo.  
Za svěřené hřivny cítili odpovědnost a 
podle toho také jednali. Odměnou jim 
pak bylo uznání, ocenění, příslib 
velkého jmění a pozvání do úzkého, 
radostného společenství s Pánem.    
Třetí služebník byl jiný. Neoplýval 
kompetencemi těch prvních dvou. 
Místo toho ho ovládal jeden velký 
strach. Měl strach z Pána, kterého se 
bál. Měl strach ze sebe, nevěřil si. Měl 
strach přijmout odpovědnost a sám 
aktivně učinit rozhodnutí, aby 
náhodou neudělal chybu. Měl strach 
zariskovat a investovat. Pravdě-
podobně to ani neuměl, možná se té 
velké sumy lekl a nevěděl, co si s ní 



počít. V životě se nejspíš nevyznal. Byl 
tak trochu budižkničemu, jinak by 
peníze uložil alespoň do směnárny, 
aby přinesly užitek na úrocích, když ne 
víc. Hřivnu raději zakopal, aby ji nikdo 
nenašel a neukradl (i to by bylo možná 
lepší, aspoň někdo by z ní měl nějaký 
užitek). Nakonec ji Pánovi drze 
předhodil se slovy: „Tady máš, co ti 
patří“. Pánově reakci se proto nelze 
divit. Co s takovým služebníkem? 
A otázka pro nás: Jsme si vědomi 
svých vlastních hřiven a duchovních 
darů, které jsme od Boha dostali? A 
pokud ano, jakým způsobem za ně 
cítíme odpovědnost, rozvíjíme je a 
používáme? Přinášejí užitek? 
Obohacují náš život? Přispívají k lepší-
mu životu druhých? Oslavují a zpří-
tomňují Boha ve světě? Jsou 
znamením jeho velikosti, moudrosti, 
spravedlnosti, lásky a dobroty? Jací 
my jsme vlastně služebníci? (P. Jiří) 
 
Modlitba je kyslík života 
Papež František během pravidelné 
středeční audience pokračoval v cyklu 
katechezí o modlitbě se zaměřením 
na vytrvalost v modlitbě. 
 

Vždy se musíme modlit 
„Učení evangelia je jasné,“ říká papež 
František. „Je třeba se modlit 
ustavičně, i když se všechno jeví jako 
marné, zdá se, že Bůh je hluchý a 
němý a že jde o ztrátu času. I když je 

nebe potemnělé, křesťan se nepře-
stává modlit.“ I když je obtížné se 
modlit, i když se zdá, že Bůh nepo-
slouchá, je nutné vytrvat v modlitbě. 
„V těchto nocích víry není nikdy sám 
ten, kdo se modlí,“ říká Svatý otec. 
Ježíš je vždy přítomen s těmi, kdo se 
modlí a zahrnuje je do své modlitby, 
„abychom se mohli modlit v Něm a 
skrze Něho. A to je dílo Ducha 
svatého.“ Papež František říká, že toto 
spojení s Ježíšovou modlitbou „dává 
lidské modlitbě křídla, která toužila 
mít vždycky.“ 
 

Křesťan, který se modlí, se nebojí 
ničeho 
Svatý otec připomněl slova 91. žalmu, 
žalmu důvěry. „V Kristu se tato 
nádherná modlitba naplňuje, v Něm 
nachází plnost svojí pravdy.“ Papež 
varoval, že bez Krista by našim 
modlitbám „hrozilo, že budou 
redukovány na lidské snahy... On však 
vzal na Sebe každé zvolání, každý 
vzdech, každý jásot, každou úpěnlivou 
prosbu... každou lidskou modlitbu.“ 
 

„Kristus je pro nás vším, také v našem 
životě modlitby.“ Papež na závěr 
citoval svatého Augustina: Ježíš „se za 
nás modlí jako náš kněz, modlí se 
v nás jako naše hlava; my se modlíme 
k němu jako k svému Bohu.  
Poznávejme tedy naše hlasy v něm i 
jeho hlas v nás“  

Svatý otec uzavřel svou promluvu 
slovy:  „Proto se křesťan, který se 
modlí, ničeho neobává, svěřuje se 
Duchu svatému, který nám byl 
darován, prosí v nás a vzbuzuje 
modlitbu. Kéž nás Duch svatý, Mistr 
modlitby, vede a učí modlitbě.“ 
(www.cirkev.cz) 
 

Informace z farnosti: 
 

Svátost smíření a svaté přijímání 
Naši duchovní P. Jano, P. Jiří a jáhni 
budou přítomni v kostele v neděli 
navečer od 17 do 18 hodin. Tato doba 
bude určena pouze pro přijetí svátostí. 
Nebude možné zůstat déle v kostele 
na adorace či modlitbu. Přistup ke 
svátostem bude pouze jednotlivě. 
 

Bohoslužby 
Náš duchovní otec Jano slouží mši sva-
tou každý den, i když bez účasti věří-
cích. 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 
Připravujeme pro naše farníky přímý 
přenos nedělní mše sv. z kaple Božího 
Milosrdenství. Vysílání probíhá přes 
internet a připojit se můžete kliknu-
tím na ikonu: 
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE 
na webových stránkách farnosti: 
 http://www.farnosttrutnov.cz. 

Nebo do svého webového prohlížeče 
zadejte odkaz: 
https://m.youtube.com/channel/UC
MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 
 
Fyzickou neúčast na bohoslužbách 
můžeme v této době nahradit také 
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 rozjí-
mání nad Písmem svatým.  
 

Využijme i této doby k prohloubení 
našeho vztahu k Bohu 
 
Apoštolát modlitby 
na listopad 2020 
 

Všeobecný úmysl 
Oblast umělé inteligence 
Modleme se, aby pokrok v oblasti 
robotiky a umělé inteligence byl vždy 
ve službách člověka. 
 

Národní úmysl 
Za kostelníky, ministranty, akolyty, 
lektory a farní rady – ať pod ochranou 
sv. Jana Nepomuckého každý naplno 
slouží na svém místě v církvi 
 
Naléhavý úmysl Apoštolátu 
modlitby papeže Františka na měsíc 
listopad 2020 
Prosme o přímluvu svatých za trvalý 
mír v Náhorním Karabachu. 


