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Neděle dobrého pastýře 
K nedělním textům (Jan 10,11-12): 
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý 
pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je 
najatý za mzdu a není pastýř a jemuž 
ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, 
opouští ovce a dává se na útěk – a vlk 
je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je 
najatý za mzdu, tomu na ovcích 
nezáleží“  
 

 
 

 
 
 
Čtvrtá neděle velikonoční, je nedělí 
Dobrého pastýře. Dobrý pastýř se 
stará o své ovce, chrání je před nebez-
pečím, vodí je k dobré pastvě a svěží 
vodě. Pro někoho může být tento 
obraz pastýře poněkud zastaralý, nic 
neříkající dnešnímu člověku. 
Při bohoslužbě této neděle zaznívá 10. 
kapitola z Janova evangelia, o dobrém 
pastýři. Vzkříšený Ježíš se představuje 
jako Pán a Pastýř, který promlouvá 
k těm, kdo jsou jeho. Shromažďuje je, 
nabízí jim spásu a dává za ně svůj 
vlastní život. 
Pokud si toto uvědomíme, potom 
zjistíme, že když se Ježíš označí za 
takového pastýře, nám to dovoluje 
správně hodnotit to, co nám nabízí 
dnešní pokroková společnost. 
Tato neděle je i dnem, kdy se Církev 
modlí z kněžské a řeholní povolání. Víc 
si uvědomujeme potřebu duchovních 
povolání pro tuto společnost ale 
i jejich nedostatek. 
Svěřme proto tuto potřebu Církve 
Kristu, dobrému pastýři, aby nikdy 
v jeho Církvi nechyběl dostatek těch, 
kdo se v kněžské a řeholní službě dali 
do služeb bližních.             o. Jano 

 



Patris corde – 
Otcovským srdcem /1/ 
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Milovaný otec 
Velikost otcovství svatého Josefa 
spočívá v jeho rozhodnutí „učinit ze 
svého života službu“. Podle Zákona 
mu patřila v rodině moc, kterou však 
on v lásce odevzdal do služeb Mesiáše 
a jeho matky Marie. Obětoval sebe, 
svůj život, svoji práci, všechny své 
schopnosti, a byl ochoten své povolání 
k rodinné lásce dát plně Svaté Rodině, 
jež mu byla svěřena. 
Svatý Josef je v celém křesťanském 
světě pro tuto svou roli v dějinách 
spásy uctíván jako milovaný otec. 
Z toho důvodu je mu také zasvěceno 
mnoho kostelů a kaplí, k jeho cti 
vznikaly modlitby a pobožnosti, četná 
církevní uskupení se inspirují a zašti-
ťují jeho jménem. Také mnozí svatí 
byli jeho horoucími ctiteli. Svatá 
Terezie z Avily si svatého Josefa zvolila 
za svého přímluvce a prostředníka, 
a protože dostávala všechny milosti, 
o které prosila, vybízela ke stejné 
důvěře i druhé. 
Svatý Josef svým jménem též odkazuje 
na jiného Josefa, známého ze Starého 
zákona, Jakubova syna, který se stal 
milovaným správcem Egypta v době 

hladu. „Jděte k Josefovi. Co on řekne, 
udělejte.“ říká kniha Genesis a ukazuje 
tím důvěru, jakou k němu měl lid. 
Stejnou důvěru můžeme mít i ke 
svatému Josefu. On byl potomkem 
krále Davida, z jehož rodu se měl 
narodit Ježíš, a snoubencem Marie 
z Nazaretu. Tím, že přijal povolání být 
ochráncem Svaté Rodiny, stal se spoj-
nicí mezi Starým a Novým zákonem. 
 

Praktický tip pro tento týden: V našem 
městě a okolí jsou také kostely, kaple 
a sochy svatého Josefa. Můžeme je 
navštívit a požádat svatého Josefa o 
pomoc a přímluvu, poděkovat mu za 
ochranu… Pokud budete mít 
fotografie nebo obrázky, uděláme 
z nich v našem kostele výstavku. 
Můžeme se naučit nějakou modlitbu 
ke svatému Josefovi, pomodlit se 
novénu, … 

 
Týden modliteb za duchovní 
povolání 
Týden modliteb za duchovní povolání 
každoročně vrcholí o 4. neděli 
velikonoční, která se nazývá nedělí 
Dobrého pastýře (dle liturgických 
čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto 
modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste 
Pána žní, aby poslal dělníky na svou 
žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ 
Každý rok k tomuto tématu vydává své 
poselství papež. 
 

Můj Pane, 
mé oči vidí hlavně zlo, které zaplavuje 
náš svět a ztrácím mnohdy naději na 
světlo, které by proniklo tyto temnoty. 
Pane, ty sám si volíš a povoláváš své 
spolupracovníky. Ty můžeš i v dnešní 
době  probouzet nové osobnosti 
schopné nést tvé světlo a tvou 
radostnou zvěst do všech koutů světa 
a společnosti. 
A prosím tě, používej i mně ke 
zvěstování své radostné zvěsti mému 
okolí. Amen              (www.pastorace.cz) 
 
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 
 
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. 
 

Informace z farnosti: 
Z postních pokladniček určených na 
Charitu bylo za letošní postní dobu 
vybráno 1.000 Kč. Všem dárcům 
děkujeme. 
 

 
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.


