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Gratulace farnosti 

 
V těchto dnech slavila životní jubileum 

paní Marie Šmídová.  

Za farnost gratulujeme a vyprošujeme 

Boží požehnání do dalších let. 

 

Otče svatý, zachovej je ve 

svém jménu… 
V evangeliu vyslechneme část z 

Ježíšovy modlitby v Getsemanské 

zahradě, kterou pronesl těsně před 

svým zatčením. Není zaměřena na to, 

co se týkalo jeho samého. Své osobní 

věci uzavřel odevzdáním se do 

Otcových rukou: „Jestliže je to možné, 

ať mne mine tento těžký kalich, ale ne 

moje, nýbrž tvá vůle se staň.“ 

Ježíšovi dělá starosti to, že odchází k 

Otci, že již nebude moci být se svými 

učedníky. To je to, co ho trápí. Byl totiž  

 

 

 

 

tím, kdo svojí přítomností vytvářel 

prostor, ve kterém mohlo zde na zemi 

vládnout Boží království. To se jeho 

odchodem změní. Připodobnil bych to 

k existenci ambasády cizího státu na 

území státu jiného. Ambasáda je 

výsostným územím, na kterém 

hostitelský stát nemůže zasahovat. 

Jeho působení, vliv a moc pomyslně  

končí před hlavní branou. Ti, co se 

nacházejí uvnitř, jsou proto chráněni,  

resp. podléhají jurisdikci své vlastní 

země, mohou zde realizovat své 

vlastní zvyky a životní styl. Ježíšova 

přítomnost na Zemi podobným 

způsobem vytvářela prostor pro 

přítomnost Boží, ve kterém se 

hmatatelně realizovala Boží láska 

a spravedlnost, ve kterém působila 

Boží uzdravující a srdce vzdělávající 

moc. Ti, kdo se v tomto prostoru 

kolem Ježíše pohybovali, mohli 

přistupovat k Bohu a naplno s ním 

rozvíjet nerušený vztah. 

Až Ježíš vystoupí k Otci, bude toto 

výsostné území zrušeno. Jeho učedníci 

budou naplno vydáni působení sil 

okolního světa a jeho moci. Ten je 

z velké části nepřátelský, protože dává 



prostor silám, jejichž zdrojem není 

Bůh, nýbrž ten zlý. Je velmi 

sympatické, že Ježíš v této pro sebe 

tak těžké chvíli nemyslí na to, jak se 

vyhnout utrpení a smrti, ale na to, jak 

zařídit „Boží ambasádu“ na Zemi v jiné 

formě. 

A Otec ho nakonec vyslyší neskutečně 

majestátním a naprosto nepředsta-

vitelným způsobem. Sestoupí na svět 

sám, a to jako Duch, který zaplaví 

celou zemi a začne se zlehka dotýkat 

každého lidského srdce. Začne člověka 

pomalu přitahovat k sobě a promě-

ňovat ho zevnitř. Vzhledem k tvrdosti 

lidských srdcí to nejspíše nebude 

proces rychlý ani bouřlivý. Nebude 

prostý utrpení a těžkostí, takže se 

bude i zdát, že síly temna mají navrch 

stále. Nicméně jeho progres bude 

jistý, nezastavitelný, a nakonec 

i úspěšný. Lidé budou zapalováni 

ohněm Ducha, budou promlouvat 

novými jazyky, otevřou se novým 

hodnotám a postupné se promění 

v nová stvoření. Ježíšova modlitba tak 

bude vyslyšena. o. Jiří 

 

 

Patris corde – Otcovským 

srdcem /4/ 
je apoštolský list papeže Františka z 8. 

prosince 2020 

 

Přívětivý otec 
Josef přijímá těhotnou Marii, aniž by si 

kladl podmínky. Důvěřuje andělovi a 

jeho slovům. Jeho ušlechtilé srdce 

upřednostňuje lásku přede vším. 

Ukazuje se jako uctivý a delikátní muž, 

který se i přes nedostatek informací a 

pochybnosti rozhoduje pro dobré 

jméno, důstojnost a život Marie. 

Na události v našem životě, jejichž 

smysl nechápeme, často reagujeme 

zklamáním anebo vzpourou. Pokud 

nedokážeme stejně jako Josef 

přijmout svůj životní úděl, převzít za 

něj odpovědnost a smířit se s ním, 

stáváme se zajatci svých vlastních 

očekávání, neschopní kráčet dál, 

trvale zklamáni. 

Josef nám představuje duchovní 

cestu, která nehledá vysvětlení, nýbrž 

přijímá. Stejně jako Job říká svým 

životem i Josef: „Přijímáme-li štěstí 

jako dar od Boha, nemáme stejně 

přijmout i neštěstí?“ Toto přijetí však 

není pasivní rezignací, vždyť Josef 

jedná odvážně a statečně. Statečnost 

je dar Ducha svatého, který je nám 

dán, přijímáme-li život takový, jaký je, 

se všemi jeho rozpory a nečekanými a 

neútěšnými situacemi. 

Nám stejně jako Josefovi říká Bůh: 

„Neboj se!“ Odložíme-li vztek a 

zklamání a v doufající statečnosti 

dáme prostor tomu, co jsme nevolili a 

přece existuje, může se náš život 



zázračně obrodit. Křesťanský 

realismus říká, že víra dává smysl 

každé situaci, veselé i smutné. A svatý 

Josef nám ukazuje, že věřit 

neznamená hledat zkratky a rychlá 

řešení, která nás utěší, nýbrž otevřeně 

čelit tomu, co nás potkává, a přijímat 

za to odpovědnost. Josef nás také 

svým příkladem zve, abychom druhé 

lidi přijímali bez podmínek takové, jací 

jsou, a abychom měli náklonnost ke 

slabým, protože i Bůh volí to, co je 

slabé. 

Praktický tip pro tento týden: Naši 

sousedé jsou lidé, které jsme si 

dobrovolně nevybrali, přesto nás 

ovlivňují. Přijímám je takové, jací jsou? 

Modleme se tento týden jmenovitě za 

své sousedy, jejich potřeby a naše 

dobré vztahy. 

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. 
Od neděle 16. 5. 2021 se vracíme 
k původnímu nedělnímu pořadu 
bohoslužeb.  

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. 
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 16. května2021 do 23. května 2021 
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