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Boží království je blízko 
K nedělním textům 

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě 

vyvedl z egyptské země, z domu 

otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo 

mě. Ex 20,1-3 

 
Dekalog začíná jasným předzname-

náním: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já 

jsem tě vyvedl z egyptské země, 

z domu otroctví.“ Dříve než Hospodin 

na Sinaji přistoupí k zásadám 

správného života, dává svému lidu na 

vlastní kůži zakusit, že ho má rád, že 

chce jeho svébytnost a rozvoj a že 

nemůže nečinně přihlížet, když ho 

někdo zotročuje. Izrael prožije, co 

znamená svoboda a Boží moc. Prožije 

to jako dar, bez předchozích 

podmínek. Teprve s tímto prožitkem 

přistupuje Bůh k dalšímu kroku a 

v Desateru svému lidu ukazuje, jak se  

 

 

chovat, aby nežil pod svou úroveň, aby 

se nevracel do Egypta, ale naopak spěl 

k Zaslíbené zemi a mohl v ní pak 

prospívat. 

Zatímco katechetické Desatero 

podává jednotlivá přikázání velmi 

stručně, Písmo věnuje prvnímu 

přikázání daleko víc místa než 

ostatním. V hebrejštině navíc nejsou 

jednotlivé věty jen tak kladeny za 

sebe, nýbrž ostatní přikázání jakoby 

z prvního gramaticky vyplývají. „Já 

jsem Hospodin, tvůj Bůh – a proto mě 

měj na prvním místě, respektuj 

důstojnost rodičů i druhých lidí a neživ 

v sobě závist ani jiné zhoubné touhy.“ 

Kdybys to totiž porušoval, šel bys za 

jiným „bohem“, který tě odnikud 

nevysvobodil, jemuž nejde o tebe pro 

tebe. Přikázání vytyčují určité meze, 

v nichž má bujet a zrát život, aniž by se 

měnil v jed či rozplýtval na zdánlivě 

potřebné zbytečnosti. 

V evangeliu dnes Pán vyhání z chrámu 

prodavače a směnárníky, kteří tam 

měli svou důležitou funkci – 

umožňovali lidem přinášet oběti a 

platit měnou, která by se nepříčila 

Zákonu (tj. nenesla např. portrét 

císaře). Udělali si však z předpisů 



živnost, přičemž z Desatera zřejmě 

prakticky vypustili onu první větu 

(kdyby byli usilovali o živý vztah s 

Hospodinem, Kristus by je podle mě 

nevyháněl – hrubou záplatu používal 

jen na hrubý pytel). Desatero má 

smysl jako zjevení milujícího a 

pomáhajícího Boha; Zákon bez milosti 

by zotročoval. 

Zažil jsem sám nějaký východ 

z Egypta? Když se podívám, co jsem 

v životě dostal, jak vypadá předvětí 

Desatera („Já jsem Hospodin, tvůj 

Bůh, já jsem tě vyvedl / ti pomohl…“) 

v mém konkrétním životním příběhu? 

Neposílí mě tato vzpomínka ve snaze 

zalíbit se Bohu i v těch přikázáních, 

o něž klopýtám? (www.katyd.cz) 

Podávání sv. přijímání 

v arciděkanském kostele 

Narození P. Marie. 

Několik týdnů probíhá mezi věřícími 

v arciděkanském kostele Narození 

P. Marie diskuse o způsobu podávání 

svatého přijímání, která vytváří 

zbytečné napětí. 

Na jaře bylo součástí protiepidemiolo-

gických opatření Biskupství králové-

hradeckého nařízení podávání sv. 

přijímání jenom na ruku. V létě bylo 

toto nařízení zrušeno a na podzim už 

obnoveno nebylo. 

Vzhledem k epidemiologické situaci 

v okrese Trutnov a při zachování všech 

norem Katolické církve a nařízení 

Biskupství královéhradeckého jsem 

jako arciděkan Římskokatolické 

farnosti – arciděkanství Trutnov I. 

rozhodl takto: 

Svaté přijímání v arciděkanském 

kostele Narození P. Marie je možné 

přijímat oběma způsoby.  

Při mši svaté budou sv. přijímání 

podávat kněží výhradně na ruku, 

jáhni oběma způsoby. Věřící, kteří 

trvají na přijímání do úst, jdou ke sv. 

přijímání jako poslední. 

Věřím, že toto mé rozhodnutí uklidní 

situaci mezi věřícími a ukončí diskusi, 

která vnáší mezi věřící zbytečné 

napětí.   ICLic. ThLic. Ján Kubis arciděkan 
 

Doprovázení umírajících 
V poslední době jsme svědky většího 
počtu umírajících, často v souvislosti 
s pandemií koronaviru. Lidé umírají 
v nemocnicích, v domech s pečovatel-
skou službou a v domovech důchodců 
prakticky sami. Nemohou být v této 
chvíli s nejbližšími… 
Pro křesťana je také důležité, aby svůj 
život uspořádal ve vztahu k Bohu. 
Návštěva kněze v takových situacích 
je možná! I v současné pandemické 
situaci. Je ale potřeba domluvit se 
s knězem na návštěvě u umírajícího 
nebo požádat personál, aby v tako-
vém případě kněze volali.  
Kontakt P. Ján Kubis,  tel. 605 543 654 

http://www.katyd.cz/


 Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

V neděli k dispozici tři mše svaté: 
od 9:00, od 10:30 a od 18:30 hodin. 
 

Zůstává on-line přenos mše svaté 

v 9:00 hodin z kostela, připojení na 

webových stránkách farnosti:  

http://www.farnosttrutnov.cz nebo 

https://m.youtube.com/channel/UC
MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 
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, dezinfekce 
a zachování rozestupů (využívejte i 
zadní část kostela). Přicházejte jednot-
livě a zachovávejte potřebné odstupy. 
 

Informace z farnosti: 

Postní pokladničky 
Podstatou postu (letos 17. února – 3. 
dubna) je propojení sebe-odříkání, 
služby druhým a modlitby. Všechny 
tyto tři prvky v sobě spojuje právě 
Postní almužna. Každý, kdo se chce do 
Postní almužny zapojit, si během 
postního období ukládá peníze za 
odřeknuté radosti do papírové 
kasičky, tzv. postničky, kterou si vy-
zvedne v kostele. Postničku s uspoře-
nou částkou na konci postu přinese 
zpět do kostela do 11. dubna 
 

 
 

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 lavi-
cích. Počet účastníků bude dle 
pravidel pro bohoslužby. 
 

Rozpis křížových cest: 
19.2. - senioři 
26.2. - modlitby matek 
05.3. - mládež 
12.3. - modlitby otců 
19.3. - modlitby matek II 
26.3. – jáhni 
 
Apoštolát modlitby 
na březen 2021 
 

Evangelizační úmysl  Svátost 

smíření 
Modleme se, abychom prožívali 

svátost smíření s obnovenou 

vroucností a mohli zakoušet 

nekonečné Boží milosrdenství. 

 

Národní úmysl 
Děkujeme za dar postní doby a 
prosíme o požehnané využití 
darovaného času, abychom poznali, 
co všechno ke svému štěstí 
nepotřebujeme a v čem je pravá 
radost.

http://www.farnosttrutnov.cz/
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
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