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Nepochybuj a věř! 
K nedělním textům: 

Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, 

uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, 

a (přesto) uvěřili!“ J20,29  

Bylo to právě po Velikonocích. Seděli 

jsme ve třídě na hodině náboženství. 

Povídali jsme si o velikonočních 

událostech a o tom, jak jsme právě ty 

minulé dny prožili: na Zelený čtvrtek 

jsme s Ježíšem prožívali poslední 

večeři, na Velký pátek jsme slyšeli, co 

musel Ježíš vytrpět a jak byl ukřižován, 

a na Bílou sobotu jsme se radovali, že 

Ježíš smrt přemohl a je živý. A taky 

jsme si povídali o tom, jak byli Ježíšovi 

učedníci ve večeřadle celý ustrašení 

z toho všeho, co se stalo, a jak přišel 

Ježíš mezi ně. A taky jsme četli o 

Tomášovi…  Jeden z přítomných 

chlapců (pojmenujme ho třeba Jirka), 

který byl citlivý a vše velmi „prožíval“ 

se ozval: „Ale kdyby ten Tomáš byl 

s ostatními už poprvé, taky by Ježíše 

viděl a určitě by uvěřil“. A tak jsme o 

tom povídali a Jirka se svěřil: “Já mám 

kamaráda Honzíka. Mám ho moc rád, 

ale on v Pána Ježíše nevěří. A já bych 

tak moc chtěl, aby také uvěřil. Kdyby 

za ním Pán Ježíš přišel, jistě by uvěřil.“  

 

 

 

Za týden jsme opět seděli ve třídě na 

hodině náboženství a Jirka přišel i se 

svým kamarádem. Trochu nás překva-

pil. Děti ale neprotestovaly a já byl 

dojatý čistotou Jirkovy duše. 

Ještě jsme se (i kvůli Honzíkovi) znovu 

vrátili k velikonočním událostem a 

příběhu s Tomášem. Honzík napjatě 

poslouchal a Jirka byl viditelně 

šťastný. Když skončila hodina, Jirka 

hrdě odcházel s Honzíkem a byl plný 

radosti z obrácení kamaráda. 
 

 
 

Na další hodinu přišel Jirka zase bez 

Honzíka. „Honzík v Pána Ježíše nevěří 

a rodiče mu také říkali, že Pán Ježíš 

není,“ referoval smutný Jirka. V očích 

měl slzy. Tak jsme se dohodli, že se 

budeme za Honzíka modlit a že si ho 

Pán Ježíš najde. Jirko, určitě si ho 

jednou najde. Nepochybuj a věř! 

 



Ježíš je ve vztahu k nám vždy první, 

vždy nám nabízí vztah. Jeho láska 

k nám nezná mezí. Byl to Ježíš, kdo 

oslovil učedníky, byl to Ježíš, kdo se 

ukázal Marii, byl to Ježíš, kdo vyzval 

Tomáše, aby své pochybnosti zahnal… 

Ježíš k nám dokáže přijít i zavřenými 

dveřmi, ale nedokáže vejít bránou 

našeho srdce, pokud mu to my 

nedovolíme. (jáhen Michal) 
 

Můžeme s ním sdílet vše, 

co prožíváme 
Již přes rok spolu s celým světem 

prožíváme náročnou situaci probíha-

jící pandemie a není vůbec jasné, kdy 

to skončí. Dají se za těchto okolností 

vůbec slavit Velikonoce a prožívat 

radost z Kristova vzkříšení? Může tato 

velikonoční zvěst něco reálně změnit? 

Zkusme se nechat oslovit zkušeností 

emauzských učedníků. Co brání našim 

očím, abychom poznali Ježíše? Do 

čeho jsme ponořeni tak, že to 

překrývá realitu Ježíšovy blízkosti? 

Podobně i nás Ježíš zve, abychom mu 

vyprávěli, co se stalo. Ne proto, že by 

to nevěděl. Stojí o to, abychom mu 

vyprávěli, jak to prožíváme, proč se 

cítíme tak, jak se cítíme. Dává nám 

možnost podělit se s ním o své obavy, 

smutky, frustraci… Vyprávějme mu o 

tom všem. A pak znovu naslouchejme 

slovům Písma a prosme Ježíše, aby 

nám odhaloval jejich smysl, aby se 

postupně mohla i naše srdce rozhořet. 

Prosme, ať s námi zůstane, pozvěme 

ho do svého běžného všedního života. 

I pro nás má připravené nějaké gesto, 

skrze které se nám mohou otevřít oči, 

abychom mohli prožít jeho přítom-

nost. (www.víra.cz) 
 

Podávání sv. přijímání v kostele 
Narození P. Marie. 
Na jaře bylo součástí protiepidemio-

logických opatření Biskupství králové-

hradeckého nařízení podávání sv. při-

jímání jenom na ruku. V létě bylo toto 

nařízení zrušeno a na podzim už 

obnoveno nebylo. Vzhledem k epide-

miologické situaci v okrese Trutnov a 

při zachování všech norem Katolické 

církve a nařízení Biskupství králové-

hradeckého jsem jako arciděkan 

Římskokatolické farnosti arciděkan-

ství 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 

http://www.víra.cz/


Doprovázení umírajících 
V poslední době jsme svědky většího 
počtu umírajících, často v souvislosti 
s pandemií koronaviru. Lidé umírají 
v nemocnicích, v domech s pečo-
vatelskou 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 
 

 

Aktuální informace ke korona-
virovým 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/U
CMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 
Dále jsou slouženy nedělní mše svaté 
ve Voletinách v 7:45 a v Žacléři 
v 11:00.  

 

Informace z farnosti: 
Živý růženec 

Pro Vás, kteří jste zapojeni ve farním 

Živém růženci, jsou připraveny k vy-

zvednutí nové desátky na období 

duben až červen 2021. Naleznete je 

v arciděkanském kostele v obálce na 

stolku mezi lavicemi (nebo v zákristii 

kostela ve Voletinách). Desátky si též 

můžete nechat posílat e-mailem 

(napište mi prosím na e-mailovou 

adresu pilz.jiri@dihk.cz nebo 

jiri.pilz@centrum.cz). 

 

 
 

Apoštolát modlitby 
na duben 2021 
 

Všeobecný úmysl Za základní 

práva 
Modleme se za ty, kdo riskují život 

v boji za základní lidská práva 

v diktaturách, autoritářských reži-

mech a nezřídka i v demokraciích, 

které prochází krizí. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za velikonoční radost a 
naději v životě nás křesťanů a 
prosíme, abychom byli světlem světa 
a solí země, jak to od nás svět 
právem očekává.

http://www.farnosttrutnov.cz/
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
mailto:pilz.jiri@dihk.cz
mailto:jiri.pilz@centrum.cz
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