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5. neděle velikonoční 
K nedělním textům „Zůstávejte ve 

mně jako já ve vás.“ (Jan 15,4) 
 

 
 

Dnešní čtení a zejména evangelium 

nás nutí položit si otázku, co považuji 

ve svém životě za důležité, na čem 

svůj život stavím nebo přesněji, 

z čeho můj život vyrůstá… 

Rád bych odpověděl ve shodě s Pís-

mem, že jsem naroubován na Krista 

– ale je tomu skutečně tak? Je mízou  

 

 

 

 

pokrmem mé duše), na níž jsem 

životně závislý, skutečně jeho slovo?  

Často si musím spíše přiznat, že 

místo patřící Bohu zaplňují různé 

náhražky tohoto světa, kterým je 

mnohdy tak těžké odolat, ale díky 

nímž současně vnitřně usychám a 

chřadnu. 

Podobenství o pravém vinném 

kmeni nám poodhaluje, jak 

nesmírně důležitá je vzájemnost 

mezi kmenem a jeho ratolestmi. Pro 

život s Bohem nestačí být pouze 

připočten do společenství církve 

(naroubován), ale je potřeba vrůst 

do Krista natolik, aby se stal trvalým 

nevysychajícím zdrojem mého 

života. Jsem-li s ním niterně spojen, 

stává se pro mě naprosto přiro-

zeným připodobňovat se mu, neboť 

spolu tvoříme jeden celek. Srdce 

zaměřené na Pána je zároveň 

připravené k dalšímu zušlechťování, 

aby mohlo přinášet ještě více ovoce, 

které se slovy svatého Pavla 

projevuje především vírou a láskou 

(skutky) k bližnímu. 

Kristem několikrát zdůrazňované 

„zůstávejte ve mně jako já ve vás“ 



nás přivádí ke smyslu dnešního 

evangelia, kterým je výzva k přijetí 

Boha do svého srdce, tak jako nás 

bezvýhradně přijal do svého 

společenství v Kristu on sám. 

Nezapomínejme taktéž, že Bůh je 

v nás přítomen prostřednictvím 

svého slova („jste čistí díky slovu, 

jímž jsem se na vás obracel“, 

„zůstanou-li ve vás moje slova…“), 

které nás vnitřně proměňuje a „čistí, 

aby každá ratolest nesla ještě více 

ovoce. (Lukáš Janda) 

 

Patris corde – Otcovským 

srdcem /2/ 
je apoštolský list papeže Františka z 

8. prosince 2020 
 

Citlivý otec 

Josef Ježíše „učil chodit, bral na svá 

ramena, byl otcem, který zdvíhá dítě 

ke svým tvářím a skláněl se k němu, 

aby mu dal najíst“ říká Ozeáš. Jednal 

s ním úplně stejně, jako jedná Pán 

s Izraelem, svým lidem. „Jako se otec 

smilovává nad syny, tak se smilovává 

Hospodin nad těmi, kdo ho bojí.“ 

Josef také viděl, jak Ježíš den za 

dnem prospívá moudrostí, věkem a 

oblibou u Boha i lidí. 

Často jsme přesvědčeni, že Bůh v na-

šich životech staví na tom, co je v nás 

vítězné a dobré, ale většina Jeho 

plánů se uskutečňuje právě skrze 

naše slabosti. Vždyť jak říká svatý 

Pavel: „Stačí ti moje milost, protože 

síla se tím zřejměji projeví ve 

slabosti“. Proto se musíme naučit 

svoje slabosti přijímat s hlubokým 

jemnocitem. Pod vlivem Zlého svoji 

křehkost posuzujeme negativně, ale 

Duch ji na denní světlo vynáší 

slitovně. A toho, co je v nás křehké, 

je dobré dotýkat se něžně. Proto je 

důležité setkání s Božím milosrden-

stvím ve svátosti smíření, protože 

Pravda, která je od Boha, nás 

nezavrhuje, nýbrž přijímá, objímá, 

podpírá, odpouští nám. Pravdu o nás 

nám může povědět i Zlý, ale ten to 

dělá proto, aby nás zavrhnul. 

Ukazování prstem na druhého a 

vynášení soudu jsou často odrazem 

naší neschopnosti přijmout vlastní 

slabost a křehkost. Před vlivem 

žalobníka nás ochrání pouze něha. 

I Josef prožíval nepokoj a pochyb-

nosti, ale v důvěře do nich nechal 

vstoupit Boží vůli, Boží plán. Tím nás 

učí, že Bůh působí i přes naše obavy, 

chyby a slabosti, a že se nemusíme 

bát svěřit mu kormidlo naší lodi. 

Často bychom chtěli mít vše pod 

kontrolou, ale nemusíme, protože 

Bůh má vždycky širší rozhled. 

 



Praktický tip pro tento týden: O 

koho nebo o co jsem se rozhodl 

zodpovědně pečovat? Komu jsem 

laskavým a citlivým otcem, matkou? 

Kdo byl mně citlivým a laskavým 

otcem? Hledám Boží milosrdenství 

ve svátosti smíření? 

 
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 jsou zatím k dispozici tři mše 
svaté: od 9:00, od 10:30 a od 18:30 h. 
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 7:45 a v Žacléři 11:00 h.  
Hygienická a protipandemická opatře-
ní trvají i nadále beze změny. 
 

Informace z farnosti: 
Služba akolyty 

V pátek 23. dubna byl Lukáš Janda 
obřadem v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové biskupem Janem usta-
noven do služby akolyty. Lukáš se 
společně s dalšími dvanácti muži z naší 
diecéze připravuje na cestu trvalého 
jáhenství. Vysvěcen na jáhna by měl být 
letos na podzim. Ustanovení do služby 
akolyty je řádným ukončením druhého 
roku jáhenské formace.  
Provázejme Lukáše i nadále Lukáše 
svými modlitbami. 

 
Apoštolát modlitby 
na květen 2021 
 

Všeobecný úmysl  

Za finanční svět 
Modleme se, aby ti, kdo nesou 

odpovědnost za finance, spolu s 

vládami usměrňovali finanční oblast a 

chránili občany před nástrahami s 

nimi spojenými. 

 

Národní úmysl 
Děkujeme za mariánská poutní místa 
a prosíme, aby na nich lidé skrze 
Pannu Marii snadno nacházeli cestu 
ke Kristu.

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