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Jedním z úkolů křesťana 
je zprostředkovávat naději 
K nedělním liturgickým textům 
Chvalme Boha za jeho milosrdenství, 
za jeho divy k dobru lidí, neboť 
žíznivou duši ukojil, hladovou duši 
naplnil dobrými věcmi. 
 
Především první čtení možná 
mnohým z nás jakoby promluvilo ze 
srdce. „Což nejsou svízele údělem 
člověka na zemi, dni jeho jako dni 
nádeníka?“ sténá Job, prototyp 
všech (nevinně) trpících. Tíže života, 
i při vší jeho kráse, je někdy natolik 
velká, že člověk vnímá hlavně ji, 
zvlášť když s sebou přináší bolest 
těla i duše. To člověka deptá, že 
může až ztratit víru nebo chuť žít dál. 
 
Kniha Job ještě nepřináší 
jednoznačnou odpověď na otázku 
po smyslu utrpení, jen chválí Joba, 
že ani tak nezlořečil Bohu a 
nepřestal být spravedlivý. Odpověď 
přináší až kříž Pána Ježíše, který 
veškerou bolest naplňuje svou 
přítomností. Ale jak se stane 
přítomností i v naší bolesti?  
 
 

 
 
 
I o tom mluví evangelium. Jestliže 
jeho svědectví o Kristových 
zázracích jsou zároveň obrazy 
uzdravení duše člověka, platí to 
zvlášť pro chvíle její nemoci. Ne snad 
ve smyslu skutečné nemoci 
psychické, ale ve smyslu všech 
neméně skutečných bolestí duše, 
malomyslnosti a bezradnosti. Pán 
Ježíš chce uzdravit duši člověka, 
dolehne-li na ni kříž, který ona už 
neumí unést, pod nímž padá a ztrácí  
naději. Uzdravit třeba tím, že dá 
zakusit útěchu větší než jakákoli 
bolest. Anebo že dá člověku vidět na 
životě i to dobré a krásné. Že znovu 
najde víru, naději a smysl života, 
lásku. 
 
Byla-li nám dána křesťanská víra, 
jsme pozváni o útěchu své duše 
usilovat. Nejde totiž jen o nás, nýbrž 
i o všechny kolem nás. Vždyť jedním 
z nejkrásnějších úkolů křesťana, i 
slabého a hříšného, je dávat, 
zprostředkovávat naději, ukázat na 
Krista. A toho můžeme být schopni, 
jen když sami Boží útěchu, která 
dává naději, zakusíme. 
(www.katyd.cz redakčně zkráceno) 
 
 



Národní týden manželství 
 

 
 

Patnáctý ročník Národního týdne 
manželství (NTM), který se bude 
v České republice konat opět ve 
Valentýnském týdnu od 8. do 14. 2.  
a proběhne i přes omezení daná 
epidemií Covid-19. V rámci NTM se 
budou konat desítky online akcí a 
webinářů pro manželské páry. 
Oficiální program NTM bude 
zahájen 8.2. v 10 h a postupně 
nabídne webináře nebo videa na 
témata Prázdné hnízdo a vztah s 
dospělými dětmi, Mé dítě je originál, 
O rozvodech v covidové době, 
Dospívání bez obav nebo Emoce 
v manželství. Seznam dalších aktivit 
pořádaných v rámci NTM je možné 
nalézt na webu: 
www.tydenmanzelstvi.cz. 
Záštitu nad letošním ročníkem 
převzal senátor David Smoljak, který 
natočil k NTM krátké video, v němž 
mimo jiné odhaluje, co má 
společného vstup do manželství se 
vstupem do Evropské unie.  
(www.tydenmanzelstvi.cz) 

Světový den nemocných 
 

Ve čtvrtek 11.2. si připomínáme 
Světový den nemocných. Nabízíme 
malý kamínek do mozaiky tématu 
nemocných od Antonie Hofmanové, 
katechetky, která se dlouhá léta 
s obětavostí starala o nemocné 
v Janských Lázních a kterou jsme 
mnozí znali. 
V malé čekárně před rentgenem 
seděla jedna moje známá ze 
Studence a požádala mě o trochu 
teplého čaje. Na chvilku jsem k ní 
usedla. Divila se, že pracuji jako 
uklízečka. "Máte přece zdravotní 
školu," říkala. "Ano, ale studovala 
jsem ji jen dva roky dálkově. Bylo to 
v době, kdy jsem učila náboženství a 
situace začala být nejistá." "Jedna 
z mých dcer pracuje v kanceláři 
v Janských Lázních. Mají tam velký 
nedostatek sester. Nechtěla byste 
tam jít sloužit?" 
Nemocné děti mně připomínaly zlý 
sen, ze kterého bych měla utéci. 
Bloudila jsem lesní cestou a ve 
sněhu zanechávala stopy. Byla jsem 
bezradná a prosila nebe o pomoc. 
Po chvíli přišlo světlo: Nejsi tady 
proto, abys děti litovala, ale abys jim 
pomáhala a měla je ráda. Uzrála ve 
mně silná myšlenka: Neodřeknu 
žádné dobro, které zde mohu 
vykonat. Tato myšlenka mě pak 
inspirovala dvacet tři let. 
 

Mám ráda dětské oči 
za noci, za svítání. 
Když přijdu do služby 
smějí se na mě při potkání... 
 

Z knihy Antonie Hofmanové Žijeme 
jen jednou, vydalo Nové město. 
 

Antonie Hofmanová – Tonička byla česká 
katechetka, členka sekulárního františ-
kánského řádu, katolická disidentka a 
politická vězeňkyně komunistického 
režimu v Československu.  
 
Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

Všední dny budou beze změn.  
V neděli k dispozici tři bohoslužby: 
- mše svatá od 9:00 hodin 
- mše svatá od 10:30 hodin 
- mše svatá od 18:30 hodin 

 

Zůstává on-line přenos mše svaté 
v 9:00 hodin z kostela pro ty, kdo 
nemohou z nějakého důvodu přijít 
na mši svatou osobně. Dále budou 
slouženy ještě nedělní mše svaté ve 
Voletinách v 7:45 a v Žacléři v 11:00.  
 

Zůstávají v platnosti dříve zavedená 
opatření, tj. použití roušek, dezinfe-
kce a zachování rozestupů (využívej-
te i zadní část kostela). Eucharistii je 
možné přijímat oběma způsoby, ale 
žádáme o maximální opatrnost.  
Přicházejte jednotlivě a v řadě za-
chovávejte potřebné odstupy  
 

Informace z farnosti: 
 

Úklid kostela 
Na stolečku vzadu je připravena 
tabulka na úklid kostela na rok 2021. 
Prosíme zájemce, aby se zapsali.  
 

Svátost smíření  
bude probíhat jako obvykle v kapli 
v termínech uvedených v pořadu 
bohoslužeb.  
 

Nahrávka rozloučení s P. Rybářem  
Zájemci mohou sledovat záznam 
z rozloučení s P. Janem Rybářem, 
které proběhlo v kostele Narození 
Panny Marie, v archivu TV Noe. 
Je také možné na požádání získat 
záznam v HD kvalitě po domluvě 
s P. Jířím Pilzem. 
 
 
 

Apoštolát modlitby 
na únor 2021 
 

 Všeobecný úmysl 
Násilí na ženách 
Modleme se za ženy, které se staly 
oběťmi násilí, aby je společnost 
chránila, brala vážně jejich utrpení a 
byla ochotna je vyslechnout. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za dobré zdravotnictví v 
naší zemi a prosíme za všechny, kdo 
pečují o potřebné, aby v nich viděli 
obraz Boží a svou službu jim 
prokazovali s úctou a láskou..


