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Rozhoduj se s Bohem 
K nedělní textům: 
Amos odpověděl: „Nejsem prorok ani 
prorocký učedník, jsem pastýř a 
pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal 
od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj 
mému izraelskému lidu!“ (Am 7, 14) 
 

 
 

Život přináší mnoho situací, kdy 
musíme řešit, kterou cestou se vydat. 
Je to volba povolání, partnera, 
životního stylu… Zažíváme ale i takové 
situace, kdy se máme rozhodnout, zda 
vystoupit na obranu bližního, kterému 
se děje bezpráví, když nevíme, zda 
mlčet či promluvit… 
 

Vědomí, že na počátku našeho 
rozhodování byl s námi Ježíš, kterého 
jsme k tomu přizvali, dává jistotu, že 
ať už situace dopadne jakkoli, on je 
s námi.  
 

 
 
 
Možná se nám někdy přihodí, že se po 
takovém rozhodování s Pánem 
ocitneme v situacích, které by nás ani 
nenapadly. To zažil třeba prorok 
Amos, který byl „pastýř a pěstitel 
smokvoní“ a nakonec se z něho stal 
Boží prorok. 
 

Využijme pomocnou ruku, která je 
vždy připravena pro nás. 
(podle www.vira.cz) 
 

Někdy se dostáváme do bezvý-

chodné situace 
Všichni jsme buď již učinili či jednou 

učiníme zkušenost, že se v určitých 

těžkých a krizových chvílích plných 

pochybností nedokážeme vzpama-

tovat, jestliže zůstaneme na úrovni 

rozumového uvažování. Může jít 

například o chvíle nemoci, vztaho-

vých problémů, ztráty práce, nebo o 

okamžiky, kdy se znepokojujeme 

kvůli budoucnosti. 

Někdy se v těchto chvílích vnitřně 

dostáváme do naprosto bezvýchod-

né situace. A už náš rozum nedokáže 

rozlišit, jestli zvítězí důvody, které 

nás znepokojují, nebo ty, které nás 

uklidňují. Nedokážeme všechno 

http://www.vira.cz/


správně předvídat a mít pod 

kontrolou. 

Pro člověka (nejen) v těžkých pomocí 

je dobré mít vytrvalý a blízký vztah 

k Božímu slovu, protože se jedná o 

hlavní zbraň života z víry.  

Je pro nás tedy životně důležité, 

abychom se v našich zápasech mohli 

opřít o Písmo svaté. Papež Jan Pavel 

II. řekl, že „křesťan, který se nemodlí, 

je křesťanem v nebezpečí“, což se dá 

posunout i dále na: „křesťan, který 

pravidelně nečte Pásmo svaté, je 

křesťanem v nebezpečí.“  

(www.vira.cz) 

 

Apoštolský list Svatého otce 

Františka „Patris corde“  
 

Cílem tohoto apoštolského listu je 

zintenzivnit lásku k tomuto velkému 

světci, která nás povede k tomu, že 

budeme vzývat jeho přímluvu a na-

podobovat jeho ctnosti a jeho elán. 

Specifickým posláním světců je totiž 

nejen dělat zázraky a poskytovat 

milosti, nýbrž přimlouvat se za nás u 

Boha, jako to dělal Abraham  a Moj-

žíš a jako to dělá Ježíš „jediný 

prostředník“, který je u Boha Otce 

naším „přímluvcem“, jenž „je stále 

živ, aby se za nás přimlouval“. 

Svatí pomáhají všem věřícím, kteří 

„jsou tedy povoláni a zavázáni k sva-

tosti a k úsilí o dokonalost ve svém 

stavu.“   Příběhy světců jsou konkrét-

ním důkazem, že evangelium lze žít. 

Ježíš řekl: „Učte se ode mne, neboť 

jsem tichý a pokorný srdcem“. Stejně 

tak oni jsou příkladem pro život 

hodný následování. Svatý Pavel 

vybízí doslova: „Buďte takoví, jakým 

jsem já!“.  Svatý Josef to říká svým 

výmluvným ztišením. 

Svatý Augustin si při pohledu na 

příklad tolika světců a světic klade 

otázku: „To, co dokázali tito lidé, ty 

nedokážeš?“ A tak dospěl k definitiv-

nímu obrácení, když zvolal: „Pozdě 

jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná 

a přece tak nová, pozdě jsem si tě 

zamiloval!“ Nezbývá než vroucně 

prosit svatého Josefa o tu největší 

milost: o své obrácení. 

Na něj se obracíme svou modlitbou: 
 

Buď zdráv, ochránce Vykupitele  

a snoubenče Panny Marie! 

Tobě Bůh svěřil svého Syna, 

do tebe Maria vložila svou důvěru; 

s tebou Kristus dorostl v muže. 
  

Svatý Josefe, buď i naším otcem 

a veď nás cestou života. 

Vyprošuj nám milost, milosrdenství a 

odvahu,  

a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen. 

 



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.  
 

Sbírka z minulé neděle 
pro potřebné v postižených 

oblastech Moravy činila 22.000,- Kč. 

Všem dárcům patří upřímné Pán 

Bůh zaplať. 

 

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  
(podrobnosti p. Freibert). 
 

Vzadu na stolečku jsou také k roze-
brání přihlášky na náboženství, vypl-
něné 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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