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Farnost blahopřeje  

 
 

V těchto dnech slaví životní jubileum 
pan Evžen Stránský. Za farnost gratu-
lujeme a vyprošujeme Boží požehná-
ní do dalších let. 

 
Velké věci zrají nenápadně 
Když bratr Roger zakládal komunitu 
bratří v malé francouzské vesničce 
Taizé, nejspíš netušil, do jakých 
rozměrů se tato komunita usilující o 
smíření mezi lidmi rozroste. Dnes je 
známá po celém světě a přináší 
bohaté ovoce. Podobně tomu bylo i 
tehdy, když bylo založeno abbé 
Pierrem hnutí Emauzských domů, 
starající se o lidi na okraji společnosti,  

 
 
 
nebo kongregace Misionářek lásky 
založená Matkou Terezou. A i další 
organizace, řády, hnutí, společnosti, 
které začínaly s malou hrstkou 
„nadšenců“ a později se staly známé 
po celém světě. Společenství, která 
začínala v malém a později v nich 
našlo pomoc mnoho potřebných. 
 

Nejde však jen o velké věci světových 
rozměrů. Malé velké věci se mohou 
dít v našem každodenním životě na 
mnoho způsobů: dobré slovo, 
laskavost, polknutí „jedovaté sliny“, 
přání dobra... A také například i při 
narovnávání mezilidských vztahů.  
Poprosíme-li někoho o odpuštění 
a smíření, mnohdy stačí jen pár slov. 
A padnou-li tato slova na úrodnou 
půdu, budou-li druhou stranou 
přijata, můžeme už zde na zemi 
zakoušet radost a pokoj. 
 

K našim plánům je dobré přizvat 
Ježíše, důvěřovat v jeho pomoc 
a nechat se jím vést. 
 

Velké věci zrají v tichu a nenápadně. 
www.vira.cz 

 

 

http://www.vira.cz/


Patris corde –  

Otcovským srdcem /7/ 
je apoštolský list papeže Františka z 8. 

prosince 2020 
Otec ve stínu 

Krásný román o životě svatého 

Josefa jeho autor Jan Dobraczyński 

nazval Stín otce. Postavu Josefa 

definuje obrazem stínu, který je ve 

vztahu k Ježíšovi pozemským stínem 

nebeského Otce. Chrání ho, opatruje 

a nikdy se od Něj nevzdaluje jen 

proto, aby mohl jít svou cestou. Josef 

své otcovství vykonával po celý život 

způsobem, který naznačuje Mojžíš: 

„V poušti jsi viděl, jak tě Hospodin, 

tvůj Bůh nesl, jako člověk nosí své 

dítě, po celou cestu.“ 

Otcem se muž nerodí, musí se jím 

stát. A není to jen tím, že přivede na 

svět dítě, stává se jím přijetím 

zodpovědné péče o ně. Vždy, když 

někdo přijímá odpovědnost za život 

druhého, v jistém smyslu mu tak 

prokazuje otcovství. Být otcem také 

znamená dát dítěti zakusit život, 

realitu. Otec nemá dítě vlastnit, ale 

má ho uschopnit k rozhodnutím, 

svobodě, vlastním řešením. Často je 

Josef nazýván otcem 

„nejcudnějším“, což znamená 

postoj, jenž je opakem majetnictví. 

Láska, která chce vlastnit, je nakonec 

vždy ohrožením, uvězňuje, dusí a činí 

nešťastným, není skutečnou láskou. 

Logika lásky je logikou svobody. Bůh 

nám také dává svobodu dělat chyby 

a odporovat mu. Svobodná láska 

nestaví do středu sebe, a to Josef 

dovedl. Středem jeho života byli 

Marie a Ježíš. Josefovo štěstí spočívá 

v logice sebedarování, nikoli 

sebeobětování. Není frustrovaný, 

nestěžuje si, ale mlčky důvěřuje. 

Každé dítě je originálem, nosí v sobě 

tajemství, a může se plně projevit 

jen s pomocí otce, který respektuje 

jeho svobodu. Otec ví, že se jednou 

stane „zbytečným“, když jsou děti 

samostatné a jdou svou životní 

cestou. Stejně jako Josef pochopí, že 

Dítě nebylo jeho, jen mu bylo 

svěřeno do péče. 

 

Praktický tip pro tento týden: Nakolik 

vlastním své blízké? Podporuji jejich 

originalitu, svobodu, samostatnost? 

Umím přijímat svobodu od Boha 

Otce pro svůj život? Nechávám se 

něčím, někým svazovat? Jsem oběť 

nebo dar. 

 

 



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. 
 
 

 
 
 

Informace z farnosti: 
Na stolku jsou diecézní kalendáře na 
rok 2022 za 70,- Kč. Peníze vhazujte 
do dřevěné pokladničky.  
 

Dále jsou k dispozici dezinfekce pro 
osobní potřebu k volnému rozebrání. 
 

Vzadu na stolečku jsou k nahlédnutí 
nástěnné kalendáře s citáty J. Rybáře. 
Pro zájemce je možnost hromadné 
objednávky (podrobnosti p. Freibert). 
 

Vzadu na stolečku jsou k rozebrání 
přihlášky na náboženství, vyplněné 
odevzdejte do konce srpna. 

 
Apoštolát modlitby 
na červenec 2021 
 

Všeobecný úmysl  
Za přátelství ve společnosti 

Modleme se, abychom i v okol-

nostech sociálního, ekonomického a 

politického napětí nabyli odvahu a 

odhodlání vést dialog a nabízet 

přátelství. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme Bohu za mladé lidi a 
prosíme, aby obdařil jejich srdce 
novou milostí a aby dobře rozlišovali 
podstatné kroky ve svém životě. 
Modleme se také za organizátory, 
hosty a samotné účastníky 
Celostátního setkání mládeže 
v Hradci Králové.



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

Liturgický týden od 4.. července 2021 do 11. července 2021 
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