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Rozhoduj se s Bohem 
K nedělní textům: 
Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi 
a oznámili mu všecko, co činili a učili. 
31Řekl jim: „Pojďte sami stranou na 
pusté místo a trochu si odpočiňte!“ 
Stále totiž přicházelo a odcházelo 
mnoho lidí, a neměli ani čas se 
najíst.(Mk 6, 30-31) 
 

 
 
Když se apoštolové shromáždili u 
Ježíše, začali mu nadšeně sdělovat 
své pastorační úspěchy a zážitky. 
Ježíš na to reaguje výzvou pojďte si 
odpočinout. Je to velmi sympatická 
reakce, která svědčí o tom, že je Ježíš 
ohleduplným a empatickým 
člověkem. Nechybí mu cit pro 
přiměřenost, nevyužívá apoštoly pro 
svoji věc neeticky. Učedníci pro něho 
nejsou pracovní sílou, lidským 
zdrojem, který je třeba vytěžit.  

 
 
 
Nechová se jako vůdce sekty, který 
vyžaduje, aby se všichni vydávali do  
krajnosti pro vyšší ideologické cíle 
bez ohledu na vlastní hodnoty, resp. 
i za cenu sebe poškozování. 
Apoštolové jsou jeho blízkými 
přáteli, a on o ně pečuje! Tím je 
zároveň i učí, aby sami o sebe 
pečovali, resp. znali svoji vlastní 
hodnotu, tak jako i Ježíš zná svoji 
vlastní hodnotu. Pro dokreslení lze 
zmínit epizodu z evangelia, kdy jedna 
žena projeví Ježíšovi svoji lásku tím, 
že mu pomaže nohy drahocenným 
olejem. Byl to olej za skoro roční 
plat. Jidášovi se to nelíbí, vidí v tom 
plýtvání. Říká, že se ty peníze místo 
toho mohly dát chudým. A jak mu 
odpovídá Ježíš? Že chudé budou mít 
mezi sebou stále, ale jeho ne. Jinými 
slovy, že si zaslouží, aby se na něm 
plýtvalo. Hold i chudí musejí občas 
zaujmout až druhé místo. V dnešním 
textu zaslechneme podobně znějící 
konstatování, kterým evangelista 
ospravedlňuje Ježíšovu výzvu 
k odpočinku: „Stále totiž přicházelo 
velké množství lidí“. Jako by tím 
chtěl říci, že pokud budou 
autentickými Kristovými učedníky, 
pořád zde bude někdo, kdo bude 



jejich službu žádat. A že tedy bude 
nutné občas nechat lidi čekat a 
myslet zdravě na sebe. Že budou 
muset o své psychické, duchovní i 
lidské zdroje a síly moudře pečovat a 
obnovovat je. 
A možná má k odpočinku ještě jiný 

vážný důvod. Nevede je totiž někam 

na pláž, kde si budou pouze máchat 

nohy ve vodě a grilovat ryby. Vede je 

na poušť. A my víme, co to znamená. 

Poušť je místem, kde člověk může 

být sám se sebou a s Bohem. Kde se 

integruje jeho osobnost, kde si 

prohlubuje duchovnost, vnitřní 

autoritu a hloubku, kde si buduje 

charizma. Z pouště vzešel Jan Křtitel, 

z pouště přišel i samotný Ježíš. 

Učedník, který se nevrací do samoty 

pouště, se stává povrchním 

aktivistou. Jeho působení se změní 

v ryze lidskou činnost, učení v ideo-

logii nebo snůšku povrchních frází a 

moralizování. Srdce však nezasáhne. 

Srdce posluchače zasáhne pouze 

duchovní síla v srdci toho, kdo učí. A 

často ani učit nemusí. K tomu, aby 

lidé vnímali dotyk hloubky a otevřela 

se jim cesta k Bohu, stačí pouhá jeho 

přítomnost. A Ježíšovi záleží na tom, 

aby jeho apoštolové oslovovali lidská 

srdce Bohem. Nechce vyprázdněné 

náboženské aktivisty. o. Jiří 

 

ČLOVĚK, BŮH A ODPOČINEK 
Sám Ježíš se často odebíral na 

"opuštěné místo", aby se zotavil. 

Neboj se proto vyjít si sním ani ty! 

Najdi si klidné místo. Můžeš se 

procházet, sednout si, nebo si i leh-

nout. Předstup v tichu před Boha, 

uvolni se a promlouvej v hloubi 

svého bytí: "Pohleď, Bože, zde jsem." 

Takto k němu můžeš promlouvat 

kdykoliv a kdekoliv... Pak mlč a 

v pokoji mu naslouchej. Když cítíš, že 

jsi v nitru svého bytí připraven dále 

s  Bohem komunikovat, pak se 

modli: "Můj dobrý Otče, jsem tvé 

dítě. Ty mě miluješ a jsi všemocný." 

Nech tyto věty znít ve svém srdci, 

než si uvědomíš, že v Bohu je tvoje 

pravá jistota, která je pramenem i 

tvého zotavení. Neboj se takto s 

Bohem komunikovat každý den, 

nebo raději i několikrát denně.  

Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, 

kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já 

vás občerstvím. (Mt 11,28) 
 

Stoupněte si na začátky cest, 

vyhlížejte a ptejte se: 

která cesta je dobrá? 

Po té se vydejte 

a najdete odpočinek 

pro své duše. 
(Bible, Jer 6,16) 

(www.vira.cz)  
 

http://www.vira.cz/


Odjíždíme na farní tábory… 
Tuto neděli odjíždějí naše děti na 
farní tábory. Menší děti jedou na 
tábor do Miletínských Lázní, větší 
děti vyrážejí na puťák. Přejeme jim 
krásné dny a šťastný návrt domů. 
Provázejme je svými modlitbami! 
 

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.  

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. 
 

V neděli 18.7. bude v kostele sv. Kate-
řiny v Mladých Bukách Představení 
pamětní desky P. Jana Rybáře a mše 
svatá k jeho nedožitým 90-tým naro-
zeninám. Slouží P. Václav Vacek 
 

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 18. července 2021 do 25. července 2021 
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