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Jsme Božími přáteli… 
K nedělním textům 

„Zachováte-li moje přikázání, zůstane-

te v mé lásce.“ (Jan 15,10) 
 

 
 

Minulou neděli jsme slyšeli o 

důležitosti napojení (naroubování) 

našeho života na Krista. Evangelium 

této neděle nám odpovídá na otázku, 

co je vlastně tím ovocem, o kterém 

Ježíš mluvil v obrazné řeči o vinném 

kmeni: je jím bratrská láska. Pro nás je 

nesmírně důležité, že jsme milováni a 

přijímáni. 

 

 

 

Cestou je zachovávání Ježíšových 

přikázání. Zdrojem síly k tomu pak je 

Otcova láska vylitá skrze Ježíše Krista 

na učedníky. Všechna přikázání jsou 

nakonec shrnuta v jediném - milovat 

se navzájem: „Milujte se navzájem, 

jako jsem já miloval vás“ (Jan 15,12). 

To je uskutečnitelné jen napojením 

skrze Ježíše na Otce. Toto napojení 

pak Jan vysvětluje obrazem přátelství, 

které dává život za druhé a které má 

podíl na všem, čím žije milovaný. Toto 

přátelství je však pro nás darem: „…já 

jsem vyvolil vás!...“. Ježíš pozvedává 

učedníky ze stavu „služebníků“ 

k postavení přátel. Kristus jim totiž 

zjevil vše, co mu pověděl Otec. Zjevil 

jim i jméno Otce, tj. jeho podstatu, a 

tím jim zprostředkoval i samotnou 

Otcovu lásku. 

Služebník neví, co dělá jeho pán, 

protože nemá k němu ten blízký vztah, 

který má přítel. Díky tomu učedníci 

získávají onu „radostnou důvěru“, 

„odvahu“, která je předností 

svobodného člověka - přítele. Už ve SZ 

se mluvilo o některých jedincích jako o 

Božích přátelích. V NZ je však tato 

výsada rozšířena na všechny učedníky. 

Tedy i na nás. (jáhen Michal) 



Noc kostelů 2021 
bude v letošním roce v pátek 28. 5.  

Součástí bude i náš kostel Narození 

Panny Marie. Není ještě jasné, v jakém 

rozsahu se bude letošní Noc kostelů 

konat, vše závisí na aktuálních 

protipandemických opatřeních. Do 

programu připravujeme komentova-

nou prohlídku kostela a koncert 

Krkonošského Collegia Musica s pro-

gramem "Mariánské modlitby 

zhudebněné v první polovině 17. 

století v Itálii a Francii“. 
 

Patris corde – Otcovským 

srdcem /3/ 
je apoštolský list papeže Františka z 8. 

prosince 2020 

Poslušný otec 

Stejně jako Bůh sdělil svůj plán spásy 

Marii, zjevil ho také Josefovi, a to 

postupně prostřednictvím čtyř snů. V 

Bibli i u všech starobylých národů jsou 

sny považovány za prostředky, kterými 

Bůh vyjevuje svou vůli. 

V prvním snu Bůh Josefa 

prostřednictvím anděla vybízí, aby se 

nebál vzít k sobě svou manželku Marii, 

která je nepochopitelně těhotná. Josef 

řeší dilema, jak se zachovat, a když 

dostane andělský návod, hned ho 

poslušně realizuje – „… udělal, jak mu 

anděl Páně přikázal.“ V druhém snu 

anděl Josefovi přikazuje: „Vstaň, vezmi 

své dítě i jeho matku, uteč do 

Egypta…“ Josef vstal a udělal, co mu 

bylo řečeno. Neřešil těžkosti, do nichž 

se dostal, a poslechl. V Egyptě s 

důvěrou a trpělivostí čekal na slíbený 

pokyn k návratu do vlasti. Když mu ho 

anděl ve třetím snu dává, hned opět 

bez váhání poslechne. „Vstal, vzal dítě 

i jeho matku a odebral se do izraelské 

země.“ Cestou zpět ale dostal strach 

vrátit se do Judska, kde vládl král 

Archelaus, syn Heroda. Josef tedy 

dostal ve snu čtvrtý pokyn, aby šel do 

Galileje, a usadil se ve městě Nazaret. 

Josefovu poslušnost můžeme 

pozorovat i v dodržování všech 

ustanovení Zákona – obřad Ježíšovy 

obřízky, Mariina očišťování po porodu, 

zasvěcení prvorozeného Pánu. Ve 

všech okolnostech svého života tak 

opakovaně vyslovuje svoje „fiat – staň 

se“, stejně jako Maria při zvěstování 

nebo jako Ježíš v Getsemanech. Josef 

jako hlava rodiny rovněž učí Ježíše 

poslušnosti vůči rodičům a tím i 

poslušnosti Otcově vůli. Bůh tedy 

povolal svatého Josefa, aby 

vykonáváním svého otcovství sloužil 

osobě i poslání Ježíše. 
 

Praktický tip pro tento týden: 

Putování do Egypta s miminkem, na 

oslu, bez pořádných cest, pojištění, 

hotelu; jazyková bariéra, hledání 

práce i bydlení… Bez reptání! Jak 

dlouho asi cestovali? Kolik kilometrů? 

Kudy? Co říká mapa? 



Informace z farnosti: 
Aktuální informace ke koronaviro-
vým opatřením 
Od 26. 4. 2021 došlo ke změnám 
pravidel pro návštěvy bohoslužeb. 
Nyní není omezený počet účastníků a 
mohou se konat za splnění podmínek: 
1. ochrana dýchacích cest (dle normy 
příslušného mimořádného opatření), 
2. dezinfekce rukou před vstupem do 
vnitřního prostoru, 
3. rozestupy 2 metry s výjimkou členů 
domácnosti. 
Neplatí již omezení vzhledem k počtu 
míst k sezení, ani zákaz zpěvu při 
bohoslužbě. 
Od neděle 9. 5. 2021 už nebudeme 
zajišťovat on-line přenos mše sv. 
Od neděle 16. 5. 2021 se vracíme 
k původnímu nedělnímu pořadu 
bohoslužeb. Mše svaté v 
arciděkanském kos-tele Narození P. 
Marie budou v 9.00 a v 18.30. Mše sv. 
v 10.30 už od této neděle nebude. 
I nadále zůstávají v platnosti nařízení 
Biskupství královehradeckého: 
- v průběhu Mše svaté je vynecháno 
pozdravení pokoje; 
- nepoužívají se kropenky se svěcenou 
vodou u kostelních vchodů; 
- mimořádná opatrnost je vyžadována 
v okamžiku svatého přijímání; pokud 
by došlo k nechtěnému kontaktu, 
podávající použije dezinfekci ruky; 
- při udílení Svátosti smíření kněz vždy 
dává přednost otevřenějším prosto-
rům před uzavřenou zpovědnicí. 

Dispens od osobní účasti na nedělní 
mši sv. platí v kterémkoliv z následují-
cích případů: 
a) mají příznaky onemocnění Covid-
19, chřipkového či jiného respiračního 
onemocnění, 
b) jsou v povinné karanténě, 
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně 
odůvodněné opatrnosti (rizikové 
skupiny, ochrana druhých), 
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z 
důvodu omezení, vyhlášených orgány 
veřejné správy. 
V arciděkanském kostele Narození P. 
Marie zůstávají i nadále v platnosti 
pravidla pro podávání sv. přijímání. 
Rozestupy 2 metry s výjimkou členů 
domácnosti budou zabezpečeny 
uzavřením každé druhé lavice. 

 
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.



POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 9. května2021 do 16. května 2021 
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