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Kdo je největší 
K nedělním textům 
„Když byl doma, ptal se jich: „O čem 
jste cestou uvažovali?“Ale oni 
mlčeli, neboť cestou se mezi sebou 
dohadovali, kdo je největší. Ježíš 
usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl 
jim: „Kdo chce být první, buď ze 
všech poslední a služebník 
všech.“(Mk 9, 33-35) 
 

 
 

Učedníci v nedělním evangeliu řeší 
skutečnost „velké duchovní 
důležitosti“: Kdo z nich je největším. 
Uvozovky jsou na místě, protože je 
k tomu vede ctižádost, potřeba sytit 
svá malá ega. V kontrastu s tím, kdy 
Ježíš mluví o svém utrpení a ponížení, 
je to zahanbující. Naštěstí na to mají 
náhled (což bohužel nelze říci o 
mnoha dnešních učednících). 
Poznáme to dle toho, že se ke svému 
uvažování nehlásí. Mlčí, když se jich na 
to Ježíš ptá. Na druhou stranu, úplně 
špatné téma to nebude, když  

 
 
 
ho Ježíš zvedne a rozvíjí. Jinak by ho 
přešel. 
Známe kritéria, dle kterých se kněží 
(oni sami či druhými lidmi) hodnotí 
vysoko či nízko. Z mé zkušenosti mezi 
častá patřilo to, kolik kostelů ve 
farnosti opravili, kolik dotací se jim 
podařilo získat. Nebo kolik mší sv. za 
neděli odsloužili, resp. zda všude tam, 
kde byl nějaký zájem, aby se nikdo 
z lidí nemusel nějak omezovat a 
někam dojíždět; kolik aktivit ve 
farnosti pořádali; v jaké pozici byli vůči 
biskupství, jakými funkcemi a tituly 
byli vyznamenáváni. V neposlední 
řadě potom i to, nakolik byli schopni 
nemyslet na sebe a být otevření lidem.  
A co hodnotí vysoko Ježíš? V evan-
geliu najdeme obecné kritérium: Není 
podstatné, co člověk vykoná. 
Podstatné je to, jakým je člověkem, 
zda nese či nenese ovoce Ducha sv. 
(srv. L 10,20; 1Kor 13; Gal 5,22n). 
Jmenovitě pak nazval velkým např. 
Jana Křtitele (Mt 11,11). Jan byl muž, 
který prošel očistným procesem 
pouště. To značí, že se oprostil od 
prožívání světa skrze hmotné 
skutečnosti, povrchní emoce, 
egoistické touhy a vášně. Nalezl a 
spojil se se svou pravou duchovní 
podstatou, která v sobě nese obraz 
Boží. Je velkým, protože se jako 



pozemský člověk stal realizovaným 
Božím obrazem. Další Ježíšem 
oceněnou osobností byl „pravý 
Izraelita“ Natanael, protože svůj život 
trávil pod fíkovníkem (J 1, 47n). Tj. 
okoušel ovoce Stromu poznání a 
Stromu života. Jenže jinak než Adam s 
Evou. Nevystupoval jako Boží 
konkurent a uchvatitel, ale jako 
někdo, kdo se s Bohem toužil spojit a 
sjednotit skrze lásku a moudrost, 
kterou hledal v meditaci a Božím 
slově. A do třetice v dnešním 
evangeliu je velkým ten, kdo nemyslí 
na sebe, kdo se stane služebníkem 
všech. Je to ten, kdo dokáže své srdce 
rozšířit tak, aby se do něho vešli i ti 
ostatní, a mít k nim vztah, jako by byli 
jeho vlastní. Jinými slovy je jistým 
způsobem schopen vidět sebe sama i 
v druhých. Dokáže je proto také jako 
sebe sama milovat, cítí s nimi, slouží 
jim, daruje se jim. Tím se stává 
podobným Bohu, protože „Bůh je 
všechno ve všem“ (srv. 1Kor, 15,28; Ef 
4,6) a každého miluje jako sám sebe a 
za všechny dává svůj život v Kristu 
Ježíši. Amen. (o. Jiří) 
 

Často jsme tak pohlceni 
starostmi 
Často jsme vlastními starostmi 
pohlceni natolik, že si ani nevšimneme 
potřeb lidí kolem nás. Jakmile si jich 
všimneme, máme možnost reagovat. 
Rozhodneme-li se druhým pomoci, 
znamená to, že budeme muset 

obětovat jednu ze dvou věcí, které 
jsou pro nás nejcennější – peníze nebo 
čas. A možná obojí. Někdy se 
domníváme, že máme příliš málo 
obojího, jak času, tak peněz, a proto 
druhým nemůžeme pomoci. 
Nejednou pak uvažujeme takto: 
Kdybych si to mohl dovolit, něco bych 
s tím udělal. Jelikož si to dovolit 
nemohu, přispěji alespoň na charitu. 
Ano, přispět na charitu je rovněž 
projevem laskavosti a někdy je to to 
nejlepší, co můžeme udělat. Ale pokud 
jde o osobní projevy drobné laskavosti 
v každodenním životě, která nás 
vlastně nic moc nestojí, má většina z 
nás ještě prostor pro osobní růst. 
www.vira.cz 
 
 

Volby do Pastorační rady 
Vzadu na stolečku jsou připraveny 
volební lístky na navrhnutí tří 
kandidátů dle uvážení. Vyplněné 
vhazujte, prosím, do krabice na to 
připravené. Kandidáty je možno 
navrhovat do 19.9.2021 včetně. 
 

Volební kalendář 2021 
19. září večer - ukončení odevzdávání 
lístků s kandidáty 
 

3. října - rozdání volebních lístků  
se jmény kandidátů 
 

17. října večer - ukončení voleb 
 

24. října - zveřejnění výsledků voleb 
 

31. října - slib nových členů PRF 

 



Informace z farnosti: 
Pouť ke sv. Václavu 
Farnost v Horním Starém Městě zve 
na slavnostní poutní mši sv. ke cti sv. 
Václava v úterý 28. 9. 2020 v 16.00. 
 

Voletiny 
V úterý 28.9. od 10.00 bude také 
bohoslužba ve Voletinách. 
 

Prádlo 
Hledáme ochotnou ženu, která by se 
této služby nadále ujala. Přihlaste se u 
pana faráře nebo v kanceláři. 
 

Čtení při liturgii 
Noví zájemci o službu čtení při liturgii 
hlaste se u jáhna Michala. Týká se to i 
zájemců z řad dětí a mládeže pro čtení 
na dětské mši sv. Pro nové čtenáře 
připravujeme krátký kurz. 
 

Seminář Život v Duchu  
V pátek 17.9.  a v neděli 19.9. bude po 
mši svaté podáno svědectví a infor-
mace k chystanému semináři Život 
v Duchu. Seminář je plánován od října a 
zájemci se mohou hlásit u paní 
Mandysové. 
 

Setkání mládeže 
Zveme mladé z naší farnosti (14-24 let) 
na společný víkend na faře v Novém 
Městě nad Metují. Jedná se o pátek až 
neděli 24.-26.9.2021. Bližší informace u 
Davida Holubce, tel. 739 629 761. 
 

Živý růženec 
Farníci, kteří se modlí živý růženec, si 
mohou vyzvednout obálky s rozpisem 
desátků na další období. 

Diecézní kalendáře 2022 
Stále jsou ještě na stolku diecézní 
kalendáře 2022 za 70,- Kč.  
 

Adresy 
Kdo má nově zájem o zasílání FZ 
elektronicky zadejte svůj mail do farní 
kanceláře. 
  

Příprava na nedělní liturgii 
Bude v úterý 21. 9. po bohoslužbě 
 

Výuka náboženství: 
1.-2. třída-M. Semeráková 
středa 16:00-16:45 
 

3.-4.třída-P. Ján Kubis 
úterý 15:15-16:00 
 

5.-6. třída-M. Semeráková 
čtvrtek 14:30-15:15 
 

7. třída–V. Nesvadbová 
středa 16:35-17:20 
 

8.-9.třída-L .Janda 
pátek 14:15-15:00 
 
 

Apoštolát modlitby 
na září 2021 
Všeobecný úmysl  

Za udržitelný životní styl 

Modleme se, abychom se my všichni 
odvážili zvolit si skromný životní styl 
šetrný k přírodě a radovali se při 
pohledu na mladé lidi, kteří o to 
odhodlaně usilují. 
 

Národní úmysl 

Děkujeme za církevní školství a 
prosíme za stále kvalitnější prostředí 
v církevních školách, kde se tisíce dětí 
mohou poprvé setkat s živou vírou 
v Krista.



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

Liturgický týden od 19. září 2021 do26. září 2021 

 

 

 
 

 
Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, 541 01 Trutnov 

Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz. 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 

P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz 
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