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Hospodin se o nás stará,  
on nás obdarovává 
K nedělním textům: 
Celé společenství synů Izraele reptalo 
na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. 
Synové Izraele jim řekli: „Kéž bychom 
zemřeli Hospodinovou rukou v 
egyptské zemi, když jsme seděli u 
hrnců masa a jedli chléb dosyta. 
Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste 
umořili celé shromáždění hladem!“Ex 
16,2-3 
 

 
 

První čtení z knihy Exodus popisuje 

vnější obtíže cesty z Egypta do 

zaslíbené země, ale ve skutečnosti jde 

o problém vnitřních postojů. 

Izraelité odešli z Egypta, nyní jsou na 

poušti, objevují se první potíže a oni 

reptají. Obviňují Mojžíše i Áróna, že je 

svévolně odvedli z Egypta.  

 

 

 

 

Mojžíš vždy zdůrazňoval: „Mě posílá 

Hospodin. On vás chce vyvést, to není 

moje dílo.“ A nyní slyší: „Ty sis to celé 

vymyslel. Tys nás dostal do těchto 

problémů.“ Izraelité se cítí ohrožení 

na životě. Neodsuzujme je, i my jsme 

rádi, když je náš život zabezpečen. 

Máme rádi zásoby ve spižírně, máme 

rádi naspořené peníze na účtu a 

říkáme si: „Tak, můj život je 

chráněný.“ Ale na poušti to tak 

nefunguje, není žádná spižírna, není 

kde nakoupit, o penězích ani nemluvě. 

Izraelité měli v té chvíli zásadní 

problém. V Egyptě žili v otroctví, a 

proto neuměli používat svoji svobodu. 

Jak se říká, každá mince má dvě 

strany. Když řekneme, že jednou 

stranou je svoboda, pak druhou 

stranou téže mince je odpovědnost. 

Jestliže nemám svobodu, tak mi můj 

pán poručí a řekne: „Běž tam, udělej 

to a to.“ A já musím poslechnout, 

nebo se mohu vzbouřit a budu 

potrestán. Jestliže mám svobodu, tak 

jsem to já, kdo se rozhodne, kam 

půjdu nebo co udělám. Ale je tady i 

druhá strana, ze které vyplývá např. 

to, že nikdo mi nepřipraví jídlo a bude 

na mé odpovědnosti, abych se 



postaral. Izraelité, kteří náhle získali 

svobodu, musí přijmout i 

odpovědnost, ale moc se jim do toho 

nechce. A tak se vracejí do minulosti, 

idealizují si ji a de facto si nalhávají, že 

se měli v Egyptě dobře. Vůbec se tam 

neměli dobře. Šlo jim o život a 

rozhodně neseděli u hrnců plných 

masa. Naopak dělali cihly a byli rádi, že 

dostali něco k jídlu. Přijmout 

odpovědnost znamená posunout se 

vnitřně. 

Situace na poušti je tak zlá, že 

Hospodin zasahuje přímo a říká: „Dám 

jim chléb, ale budu je zkoušet.“ Boží 

zásah má v sobě více rozměrů. Prvním 

je Boží péče, aby měli co jíst. Druhým 

rozměrem je zkouška víry a důvěry. 

„Každý den budou sbírat.“ Nebude 

plná spižírna, nebude možné říct: 

„Dneska nasbíráme víc a zítra si 

odpočneme.“ Každý den musí sbírat a 

samozřejmě se objeví otázka: „A co 

když nebude zítra padat, co budeme 

jíst?“ Víra a důvěra je vždycky těžká, 

ale to, co víru posiluje, jsou dary. 

Izraelité na poušti si každý den 

uvědomovali: „Hospodin se o nás 

stará, on nás obdarovává.“ 

V úryvku je líčena cesta do zaslíbené 

země. Je to cesta, po které se ubírají 

nohy Izraelitů, ale je tím míněna i 

vnitřní cesta, přijetí odpovědnosti, 

vyznání víry a důvěry v Hospodina. To 

je to, čemu se říká skutečný exodus. 

A takto se ten text dotýká i nás, i nás 

vybízí, abychom se posunuli a 

uvědomili si, že Bůh se o nás stará po 

všech stránkách. Na nás je, abychom 

jeho dary viděli a děkovali za ně. 

www.katyd.cz 

 
Když se na něco prostě necítíme 
 

Když se v našem životě rozhlédneme, 

musíme realisticky konstatovat, že 

mnohé věci, které jsou před námi, 

nejsou v našich silách. Může v nás 

převládnout smutek a rezignace: "Co 

jsem já, abych tohle vyřešil? Nemám 

na to, abych s tím jakkoli pohnul. 

Nemám ani sílu ani čas ani peníze ani 

know-how ani odvahu ani 

víru…“Připadáme si bezmocní před 

nesnesitelnou tíhou bolesti, chudoby, 

beznaděje, před lidskou zlobou, záští, 

nespravedlností…. Přesto s námi 

(možná) Ježíš počítá. Co uděláme? 

Můžeme tuto "provokativní" otázku 

vytěsnit. "Nic. Nemám na to." 

Můžeme ale také říct: „Pane, mám 

jen, zvládám jen: ale dávám Ti to a 

věřím, že Ty to můžeš použít a 

rozmnožit.“ V tu chvíli může Pán 

jednat. Možná ne velkým zázrakem. 

Rozmnožuje často skrytě a 

nenápadně. Dává vždy jen trochu síly 

a inspirace na další krok. Na nás je, 

abychom ve skromnosti a důvěře, že 

Bohu na nás záleží, dávali z toho mála, 

http://www.katyd.cz/


co máme: čas, útěchu, pozornost, 

povzbuzení, pomoc… Pak můžeme 

zakoušet zázrak, že Pán má moc 

projevit svou lásku i skrze naši slabost. 

Co mu dnes nabídnu, aby to On 

rozmnožil? 

www.vira.cz 

 

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. (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 srpen 2021 
 
 

Evangelizační úmysl  

Církev 

Modleme se za církev, aby přijímala z 

Ducha Svatého milost a sílu obnovovat 

se ve světle evangelia. 

 
 

Národní úmysl 

Děkujeme za prázdniny a dovolené a 
prosíme za všechny, kdo potřebují 
oddech; ať přijmou k odpočinku i 
Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)

http://www.vira.cz/


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

Liturgický týden od 1. srpna 2021 do 8. srpna 2021 
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