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Tvůrcem Božího království není 
člověk, ale jedině Bůh 
K textům 11. neděle v mezidobí  
„…je menší než všechna semena a 

přerůstá všechny jiné zahradní 

rostliny.“ Mk 4,31b 
 

 
 

V dnešním evangeliu nám Ježíš 

přibližuje Boží království pomocí dvou 

podobenství. V prvním z podobenství 

Ježíš hovoří o semeni zasetém do 

země. Růst nezávisí na člověku, ale 

pouze na úrodnosti země, do níž bylo 

zaseto: „…ať spí, nebo je vzhůru, ve 

dne i v noci, semeno klíčí a roste, on 

ani neví jak“. Ve druhém podobenství 

z nepatrného (můžeme říci bezvýz-

namného) hořčičného semínka 

vyroste tak veliká rostlina, že 

„…přerůstá všechny jiné zahradní 

rostliny“.  

 

 

 

 

Tato podobenství jsou plná naděje a 

zároveň nás učí trpělivosti a pokoře. 

Ježíš učedníkům oznamuje, že tak jako 

se v nepatrném semeni skrývá veliká 

síla, bude tomu podobně i s nimi a s 

hlásáním radostné zvěsti. Vždyť 

učedníci byli ve skutečnosti těmi 

nejmenšími a nejslabšími z lidí, 

posledními ze všech. Působila v nich 

však neobyčejná síla, takže se jejich 

kázání rozšířilo do celého světa. Na 

břehu Genezaretského jezera jich bylo 

tehdy dvanáct. V současné době 

statistiky hovoří o více než dvou 

miliardách křesťanů ve světě. 

Můžeme namítnout, že nejde jen o 

počet. Jistě. Ale když se podíváme 

kolem sebe, na situaci v dnešním 

světě, a přihlédneme k historickým 

událostem dvou tisíciletí, naplňuje nás 

toto dílo (kterému mnozí mocní 

tohoto světa předpovídali zánik nebo 

brzký konec) obdivem a zároveň 

pokorou. Znovu si uvědomíme, že 

tvůrcem Božího království není člověk, 

ale jedině Bůh. I když se nám zdá, že je 

tomu jinak, přece jen naše dějiny řídí 

Bůh. Rozvoj Božího království nezávisí 

na našich lidských silách - a řekli 

bychom „Bohu díky“.  



To ale neznamená, že bychom proto 

neměli být aktivní. Měli bychom 

pozorně naslouchat Božímu slovu, 

nechat je v sobě růst a snažit se 

vytvářet takové prostředí, v němž by 

Boží slovo mohlo přinášet co 

nejhojnější ovoce. (jáhen Michal) 
 

Patris corde – Otcovským srdcem 
/5/ je apoštolský list papeže Františka 

z 8. prosince 2020 
Pracující otec 
Svatý Josef byl tesař, který poctivě 
pracoval, aby zajistil živobytí své rodině. 
Od něho se Ježíš naučil, jakou cenu má 
chléb, který jí, jakou důstojnost a radost 
člověku přináší vlastní práce a její 
plody. Práce dává člověku důstojnost, 
tento její aspekt vidíme ale až ve chvíli, 
kdy se práce nedostává a roste 
nezaměstnanost. 
Díky práci se stáváme aktivními 
účastníky na samotném díle spásy. 
Rozvíjíme vlastní možnosti a kvality tím, 
že je dáváme do služeb společnosti a 
pospolitosti. Práce je tedy příležitostí k 
seberealizaci, ale i k realizaci rodiny – 
původní buňky společnosti. Rodina, 
které se nedostává příležitosti 
pracovat, je vystavena těžkostem, 
napětí, zoufalství a pokušení rozkladu. 
Pokud nemá rodina možnost důstojné 
obživy, nelze mluvit ani o lidské 
důstojnosti. 
Člověk, který má a vykonává práci, ať už 
je jeho úkolem cokoli, spolupracuje se 
samotným Bohem, stává se tak trochu 

stvořitelem světa, jímž jsme obklopeni. 
Krize současné doby, jež je krizí 
ekonomickou, sociální, kulturní i 
duchovní, nás vyzývá, abychom znovu 
objevili hodnotu, nezbytnost a 
důležitost práce. Práce svatého Josefa 
nám připomíná, že Bůh, který se stal 
člověkem, prací neopovrhoval. 
V důsledku pandemie postihuje 
nedostatek práce tolik bratří a sester! 
Prosme svatého Josefa, dělníka, 
abychom nalezli cesty, které zajistí 
dostatek práce pro každého člověka, 
pro každou rodinu. Nikdo nesmí být bez 
práce! 
 

Praktický tip pro tento týden:  
Mám nějakou práci, kterou už dlouho 
odkládám? Nechce se mi do ní? Nebo 
nemám čas? Můžu ji uchopit jako 
spolupráci s Bohem a nyní ji zrealizo-
vat? Jaké potom zažiji pocity? Můžu 
výsledky této práce zdokumentovat pro 
povzbuzení druhých? 
 

Aktuální informace 
ke  koronavirovým opatřením 
Nyní už není omezený počet účastníků 
bohoslužeb 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. 
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 sv. přijímání; pokud by 
došlo k nechtěnému kontaktu, podá-
vající 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. 
 

Digitální pamětní kniha 

P. Rybáře 
Pro vzpomínku a jako poděkování jsme 
zpracovali pamětní webovou knihu na 
Jana Rybáře, kde je zaznamenané 
Janovo slovo. Naleznete zde i fotografie 
a další materiály. Pamětní knihu 
naleznete na internetu na tomto 
odkazu: https:/ /rybar.trutnovsko.net 
Pokud sami máte nějaké materiály, 
které by bylo vhodné do této knihy 
přidat, budeme potěšeni. 
Za autory této knihy Štěpán Vojáček 
 

Informace z farnosti: 
Vzadu na stolečku jsou k nahlédnutí 
nástěnné kalendáře s citáty J. Rybáře. 
pro zájemce je možnost hromadné 
objednávky (podrobnosti p. Freibert). 

Změna: Modlitební triduum ke sv. 
Josefu bude probíhat 3 pátky po sobě, a 
to 11.6., 18.6., 25.6.  
Sejdeme se vždy po mši svaté v kapli, 
kde bude triduum  probíhat. K rozebrá-
ní jsou i brožury Modlitební triduum ke 
sv. Josefovi. V pátek 11.6. bude 
požehnána putovní ikona Svaté rodiny. 
 

Farní den se uskuteční v sobotu 26.6. 
od 15.00. v Dračí rokli. V plánu je 
občerstvení. Přípravné práce 

proběhnou v sobotu dopoledne. 
 

V neděli 27.6. bude od 15 hodin 
bohoslužba před Jánskou kaplí v rámci 
155. výročí bitvy u Trutnova. 
 
 
Apoštolát modlitby 
na červen 2021 
 

Evangelizační úmysl  
Za krásu manželství 

Modleme se mladé lidi, kteří se            s 

podporou celého křesťanského 

společenství připravují na manželství: 

ať rostou ve velkodušné, věrné a 

trpělivé lásce. 

 

Národní úmysl 
Děkujeme za rodiče, dobré učitele, 
katechety a kněze a prosíme, aby        s 
nadšením a s radostí připravovali děti 
na přijetí svátostí.



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

Liturgický týden od 13. června 2021 do 20. června 2021 
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