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Farnost blahopřeje 
V těchto dnech slaví životní 

jubileum paní Kopecká. Za farnost 

blahopřejeme a vyprošujeme boží 

požehnání do dalších let. 
 

 
 

Lidský rozměr víry 
K nedělním textům (Lk 24,36): 

„Když o tom mluvili, stál on sám 

uprostřed nich a řekl jim: ‘Pokoj vám!‘“  

Evangelium nám předkládá situaci, ve 

které se zmrtvýchvstalý Ježíš setkává 

se svými blízkými. Ti se zděsí, protože 

si myslí, že vidí přízrak. Nepomůže ani 

to, že Ježíš přichází se slovy „pokoj 

vám“. Pozdrav se zpočátku zcela míjí 

účinkem. Naproti tomu stojí svědectví 

dvou emauzských učedníků, kteří za 

nimi přišli, aby jim ho sdělili. I oni viděli 

Ježíše. Za přízrak ho však nepovažova-

li. Situace pro ně naopak byla plná 

pokoje a radosti.  

 

 

 

Dodala jim sílu vrátit se zpět na cestu 

do Jeruzaléma a zvěstovat skutečnost 

Zmrtvýchvstání ostatním. 

Proč jsou reakce tak rozdílné? Ježíš je 

přece stejný. Bude to nejspíše 

v lidských limitách jeho učedníků. 

V jejich myslích a srdcích zatím není 

prostor, který by počítal se 

zmrtvýchvstáním. Chybí jim Janova 

hloubka a intuice umožňující porozu-

mět tajemství. Omezena je i schop-

nost správně číst Boží slovo a roz-

mýšlet o něm. Věci prostě chápou 

omezeně po svém. Ježíšovi nezbývá 

než povzdech: Proč vám v mysli 

vyvstávají pochybnosti? Proč jste 

rozrušeni? U emauzských poutníků je 

tomu jinak. Jejich srdce je více 

chápavé, je více na úrovni. Má 

schopnost hořet, když slyší Ježíše 

vykládat Písmo. Má schopnost 

vytvářet bratrské, láskyplné společen-

ství i hledět za tento čas, když se slaví 

Eucharistie. Ježíše proto okamžitě 

poznávají. 

Je to v souladu s jedním zlatým 

pravidlem pro dobrý duchovní život: 

Kvalita víry konvenuje s kvalitou 

lidskou. Aby člověk správně porozu-

měl pravdám víry, musí mít nejprve 



dobré, vnímavé a ušlechtilé srdce. 

Musí být lidsky zralým. Potom nemůže 

podstatným a důležitým skuteč-

nostem víry rozumět špatně. Nemusí 

být ani vysloveně věřící, a přesto 

z jeho života principy víry cítíme. 

Připadají mu přirozené, řídí se jimi 

zcela spontánně. Nacházíme u něho 

přirozenou dobrotu, empatickou 

vnímavost, přejícnost, schopnost 

intuitivně vyciťovat vyšší věci, 

rozumět smyslu Božího slova a dávat 

mu zapravdu. Mnohokrát jsem se sám 

setkal s podivem takového člověka, 

když jsem ho seznamoval s Písmem. 

Nikdy by neřekl, že je to v Bibli, 

protože mu to připadalo „normální, 

přijatelné, krásné“. A naopak. Člověk, 

který není lidsky a osobnostně zralý, 

nejspíše pokřiví i víru, kterou prožívá. 

Soustředí se na okrajové skutečnosti, 

ale podstata mu uniká. Má větší sklon 

víru ohýbat dle svých zájmů a používat 

ji jako nástroj manipulace. Víra mu 

snadněji poslouží k budování pocitu 

výjimečnosti, má blízko k bigotnosti, 

farizejství, moralizování. Má potíže 

víru smysluplně a obohacujícím 

způsobem prolnout s každodenní 

lidskou zkušeností. Mezi službou Bohu 

a člověku snadněji vnímá rozpor. 

Pohoršují ho slova, že láska je víc než 

přikázání. Buďme nejprve lidmi, a pak 

budeme možná i lépe věřit a rozumět 

božím tajemstvím.                           o. Jiří 

Patris corde – Otcovským 

srdcem /úvod/ 
je apoštolský list papeže Františka z 8. 

prosince 2020 

Otcovským srdcem Josef miloval 

Ježíše, vždyť ve všech čtyřech 

evangeliích je Ježíš nazýván „synem 

Josefovým“. O Josefovi se nepíše 

mnoho, ale přeci jen víme, že byl 

obyčejným tesařem, zasnoubeným 

s Pannou Marií, a spravedlivým 

mužem. Plnil Boží vůli vyjádřenou 

v Božím zákonu a také tu, kterou mu 

zjevil ve snech anděl. Dal Božímu synu 

jméno a tím projevil odvahu ujmout se 

jeho zákonného otcovství. Aby dítěti 

zachránil život, neváhal stát se 

uprchlíkem a odejít s rodinou do 

Egypta. Po návratu žil ve skrytu 

neznámé obce Nazaret v Galileji, 

odkud prý „nemůže vzejít nic 

dobrého“, daleko od chrámu 

v Jeruzalémě i od rodného Betléma. 

Podle papeže Františka hraje svatý 

Josef ústřední roli v dějinách spásy. Byl 

prohlášen Ochráncem katolické církve 

(1870), Patronem dělníků (1955), 

Ochráncem Vykupitele (1989) a je 

vzýván jako patron šťastné smrti 

(KKC). Během současné pandemie, 

uprostřed krize, která nás postihuje, 

můžeme zakoušet, že naše životy jsou 

neseny a spřádány obyčejnými lidmi, 

kteří jsou obvykle opomíjeni. 



 Rozhodující události našich dějin dnes 

píšou lékaři, ošetřovatelé a ošetřova-

telky, zaměstnanci supermarketů, 

uklízečky, pečovatelky, dopravci, 

pořádkové síly, dobrovolníci, kněží a 

řeholnice a mnoho dalších, kteří 

pochopili, že nikdo se nezachrání sám. 

Tolik lidí denně prokazuje trpělivost a 

dodává naději… Otcové, matky, 

prarodiče, učitelé ukazují dětem 

nepatrnými všedními gesty, jak čelit a 

překonat krizi novým způsobem. Kolik 

lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za 

dobro všech. Všichni můžeme mít 

přímluvce, pomocníka a průvodce 

těžkými časy ve svatém Josefovi, 

v tom nepovšimnutém, všedním, 

skrytém a diskrétním muži. Na svatém 

Josefovi vidíme, že ti, kdo se zdánlivě 

skrývají nebo jsou až v druhé linii, mají 

výjimečný podíl na dějinách spásy a 

jim všem patří uznání a vděčnost.  

 

Praktický tip pro tento týden: na 

https://kc.biskupstvi.cz/loteriesvate

ho-josefa/ si v loterii vylosujte jednu z 

vlastností svatého Josefa a snažte se ji 

naplnit. Dostanete k ní i text k zamyš-

lení a malou praktickou nápovědu . 

 
 
 
 

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/UC
MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 
Dále jsou slouženy nedělní mše svaté 
ve Voletinách v 7:45 a v Žacléři 
v 11:00.  
Hygienická a protipandemická opatře-
ní trvají i nadále beze změny. 
 
 

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
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