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Blahopřání 

 
 

V těchto dnech se dožívá úctyhod-
ného věku paní Anna Kameníková. 
K narozeninám ji přejeme vše dobré 
a vyprošujeme Boží požehnání.  
 

Půst je dobou milosti. 
Dnešní doba, tak často charakte-
rizována jako uspěchaná a chaotická, 
se vyznačuje neustálými změnami. 
Celý svět dnes někam spěchá 
a člověk ani nechápe co se děje. 
Cítíme, že si ve svém životě musíme 
udělat jasno a nastolit pořádek. 
K tomu potřebujeme čas, v němž se 
můžeme „nadechnout“. 
Když mluvíme s lidmi, velmi často 
slyšíme: „Jsem unaven, už nemohu 
dál.“ Prázdniny, dovolené a víkendy 
jako by nedokázali splnit, co od nich 
očekáváme.  

 
 
 
Potřebujeme totiž odpočinek, 
založený na oživujícím ztišení. 
Ve středu začneme postní dobu 
a pro nás křesťany je obdobím, kdy 
je třeba pracovat na opravdové 
proměně a obnově, abychom se 
mohli znovu naplno nadechnout, 
urovnat všechny své zmatky, obnovit 
vztahy, znovu navázat dialog s lidmi, 
se kterými nemluvíme, opravdu si 
odpočinout. 
Tohle ale nedokážeme zvládnout 
jenom svou lidskou vůlí a rozumem. 
Musíme v sobě najít ochotu 
poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, 
aby nás proměnil, musíme opustit 
své cesty a vydat se na cesty Boží. 
A právě to můžeme prožít v době 
postní, která je dobou kdy chceme 
obnovit svůj život s Bohem. 
o. Jano 
 

Půst není cílem 
V autentickém křesťanském pojetí 
není půst cílem sám o sobě, ale je 
prostředkem.  Cílem půstu je 
přiblížení se Bohu a projevení účinné 
lásky k bližním. Tedy ne postit se jen 
„od něčeho“, ale také „pro někoho“ 
– čili ve prospěch lásky křesťana 
k Bohu a k bližním. 



Odříkat by si člověk měl jednak to, co 
mu v křesťanském životě překáží, což 
je dnes například i závislost na 
mobilu, internetu, autu apod., a to, 
co „uvolní“ jeho dobrý vztah 
k bližním. Výsledkem může být třeba 
čas věnovaný osamělému člověku, 
věcný nebo peněžitý dar potřebným. 
Podíváme-li se do historie, potom 
skutečně uvidíme, že se formy půstu 
různě měnily, ale podstata jeho 
významu a smyslu je ta, jak je 
uvedeno výše. Pokud chce člověk 
sobě samému dokázat, že se dokáže 
něčeho vzdát, nebo že dokáže udělat 
něco navíc, je to sice z hlediska 
rozvoje osobnosti mnohdy 
prospěšné, ale z hlediska víry je to 
jaksi „na půl cestě“. A může to být 
docela dobře narcistické, když pak 
obdivuje sebe sama, co dokázal. 
Takže stručně řečeno: Křesťanský 
smysl půstu se naplňuje, když je jeho 
výsledkem a záměrem posun na 
cestě lásky k Bohu a k bližnímu 
a posun na cestě od „brzdících 
závislostí“ ke svobodě pro dobré 
věci. A forma půstu pak může být 
taková či onaká… 
Není půst, jaký si přeji, spíš toto: 
rozvázat nespravedlivá pouta, 
utiskované propustit na svobodu? 
Lámat svůj chléb hladovému, popřát 
pohostinství bloudícím ubožákům, 
neodmítat pomoc svému bližnímu? 
(www.patorace.cz) 

Fastfood pro duši 
Spousta lidí v našem prostředí jí 
mnohem dřív, než dostane hlad. 
A když už hlad přijde, jsme zvyklí ho 
rychle zahnat ve fastfoodu nebo 
čímkoliv, co je po ruce. Kdo se chce 
stravovat zdravě, přemýšlí mnohem 
víc o tom, kolik a jakých živin 
potřebuje a čím je vhodně doplní. 
V postní době si řada křesťanů snaží 
něco odepřít (alkohol, kafe, sladkos-
ti, televizi, sociální sítě) a volí si 
nějaký sebezápor, aby se naučili 
lépe ovládat. Nic proti tomu, 
sebeovládání je ovoce Ducha 
svatého (Gal 5,22). Může to přinést 
i prospěšný detox našeho vnitřního 
prostředí (fyzického, psychického 
i duchovního). Půst ale není cviče-
ním vůle, které spočívá v tom, že to 
vydržím a budu na sebe a svůj výkon 
patřičně hrdý. 
Je ale dobré „vyhladovět“, abych se 
stal vnímavějším na to, co do sebe 
přijímám a jak to na mě působí, zda 
mi to prospívá nebo škodí. Postní 
doba nás zve k reflexi toho, čím 
běžně sytím především své nitro. 
„Fastfoodem“ nebo zdravou a hod-
notnou stravou se všemi potřeb-
nými živinami ve správném množ-
ství? Čím utišuji hlad svého nitra? 
Nepodléhám pokušení co nejrychleji 
tento hlad utišit čímkoliv, co je po 
ruce? Ježíš dodává, že se můžeme 
sytit a živit Božím slovem.  

http://www.patorace.cz/


Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

V neděli 14. 2. 2021 o půlnoci končí 
nouzový stav. Jaká budou další 
hygienická opatření v souvislosti 
s pandemií covid-19 není v tuto chvíli 
zcela jasné. Vzhledem k současné 
epidemiologické situaci budeme 
v Královéhradecké diecézi nadále 
dodržovat opatření týkající se církve 
v rozsahu nařízení vlády, které platilo 
nyní na začátku roku 2021. 
 
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, dezinfek-
ce 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 s rozpisem úklidu kostela 
pro rok 2021.  
 

Postní průvodce 
Na stolku jsou připraveny k rozebrá-
ní postní brožurky. Hlavním téma-
tem textů je výchova. 
 

Křížové cesty 
I letos budeme prožívat společně 
křížové cesty každý pátek přede mší 
svatou od 17:30 hodin. Nebude ale 
průvod, všichni (kromě jáhna 
s křížem a vedoucím KC) budou 
sedět v lavicích. Počet účastníků 
bude dle pravidel pro bohoslužby. 
 
 
 

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..



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

Liturgický týden od 14. února 2021 do 21. února 2021 
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