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Janova a Jakubova prosba 
K nedělním textům 
Za Ježíšem přicházejí Jakub a Jan s 
prosbou: „Dej, ať ve tvé slávě 
zasedneme jeden po tvé levici a druhý 
po tvé pravici.“ Když to slyšelo 
ostatních deset, rozmrzeli se na ty 
dva (srv. Mk 10, 35-45). 

 

V žádosti obou bratrů bychom bez 
znalosti kontextu mohli slyšet velmi 
hezkou modlitbu. Prosba o to, aby 
člověk byl ve slávě Boží blízko Ježíše, 
ba přímo nejblíž, není přece tak 
špatná. Může značit, že člověk již 
dospěl k poznání toho, co je v životě 
nejdůležitější. Může být známkou 
dosažené moudrosti, kdy přestáváme 
prosit za věci nedůležité a místo toho 
cílíme přímo na střed. Podobně jako 
třeba Šalomoun, který od Boha  

 

 

 

nežádal dlouhý věk ani bohatství, 
nýbrž moudrost. Bůh ho pochválil za 
nejlepší volbu a ostatní mu k tomu 
přidal navíc (srv. 1Král 3, 9-11). 

Potíž je v onom kontextu. Z něho 
odtušíme, že apoštolové zdaleka 
nejsou tak moudří, aby svoji žádost 
mysleli takto. Do nebeských struktur 
promítají pozemskou zkušenost. Boží 
království vnímají jako zemi ve verzi 
2.0 s podobnou hierarchií, kde z míst 
vedle krále budou plynout zvláštní 
výhody a postavení. Nedochází jim, že 
Ježíš jako člověk svého místa v nebi 
dosáhl skrze cestu dokonalé lásky k 
Bohu a nesobecké lásky vůči nám 
lidem, kdy sám sebe maximálně 
upozadil až za hranici obětování 
vlastního života. Co se týká místa v 
jeho blízkosti, Ježíš nikoho 
neupřednostňuje. Jsou určena všem, 
kdo úspěšně projdou stejnou cestou. 
Je dobře, když v tomto ohledu míříme 
vysoko. Nezapomínejme však na 
podmínku, bez které by nejspíše 
zůstalo jen u zbožného přání. Tou je 
upřímná ochota vydávat sebe sama 
pro Boha a bližního. Je to velmi těžké. 
Je to mnohem těžší než vejít 



bohatému do Božího království. 
Možná je to pro člověka přímo 
nemožné, proto na to nemáme nárok 
a prosté „Pane dej“, by bylo velice 
opovážlivé. Nicméně u Boha je možné 
všechno, a tak v to můžeme doufat. 
Uvidí-li Pán vedle výše zmiňované 
ochoty i naši vděčnost a pokoru, 
můžeme si být jisti, že tato místa 
obdržíme jako nádherný, zářivý dar 
(srv. Mk 10, 24-27). 
o. Jiří 
 
 

Terezie z Avily - Svatý, který 
je smutný, je smutný svatý.. 

sv. Terezie od Ježíše – 15.října 

Terezie od Ježíše zve své řeholní 
dcery, aby „žily v radosti a službě“. 
Opravdová svatost s sebou nese 
radost, protože „svatý, který je 
smutný, je smutný svatý“. Svatí, na 
rozdíl od odvážných hrdinů, jsou 
plodem Boží milosti. Každý světec 
nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží 
tváře. Ve sv. Terezii kontemplujeme 
Boha, který, přestože je „svrchovaný 
majestát a věčná moudrost“ se 
zjevuje jako blízký a přátelský a 
s potěšením rozmlouvá s člověkem: 
Bůh se s námi raduje. Tato radost je 
cestou, po níž máme celý život kráčet. 
Není chvilková, povrchní, hlučná. Je 
třeba o ni usilovat „od začátku“. 
Vyjadřuje vnitřní radost duše, je 
pokorná a „skromná“. Nevedou k ní 

jednoduché zkratky, které odmítají 
odříkání, utrpení nebo kříž, naopak se 
k ní se dojde snášením námahy a 
bolesti, s pohledem upřeným na 
Ukřižovaného a hledáním 
Vzkříšeného). Z řečeného plyne, že 
radost sv. Terezie není egoistická ani 
sebestředná. Jako nebeská radost 
spočívá v „radosti, když se radují 
všichni“, s nezištnou láskou se dává 
do služby druhým. Světice nám dnes 
říká stejně jako kdysi jednomu ze 
svých klášterů, který měl problémy: 
„Nepřestávejte být radostní“. 
Evangelium není olověné závaží, 
které obtížně táhneme, ale zdroj 
radosti, který naplňuje srdce Bohem a 
vede ho ke službě bratřím. 

Světice šla také cestou modlitby, 
kterou krásně definovala jako „styk 
přátelství, časté přebývání o samotě 
s tím, o kterém víme, že nás miluje“. 
Když nastanou „zlé“ časy, je 
„zapotřebí silných přátel Boha, kteří 
by podpírali slabé“. Modlitba není 
únik, ani život v bublině či izolaci, 
nýbrž růst v přátelství, které roste tím 
víc, čím víc se stýkáme s Pánem, 
„opravdovým přítelem a věrným 
společníkem na cestě“, s nímž „lze 
snést všechno“, neboť vždy „pomáhá, 
povzbuzuje a nikdy nezklame“. 
V modlitbě nejde o to „hodně myslet, 
ale hodně milovat“.  

 



Volby do Pastorační rady 

Volební kalendář 2021 

17. října večer -  ukončení voleb 
24. října - zveřejnění výsledků voleb 
31. října - slib nových členů PRF 

 

Informace z farnosti: 
Sbírka z neděle 17.10. je určena na 
misie. 
 
Bohoslužba Starý Rokytník 
Ve čtvrtek 28.10. ve 14. hod bude 
bohoslužba v kostele ve Starém 
Rokytníku. Bohoslužbu zajišťuje jáhen 
Michal. 
 
Dušičky 
Obřady na trutnovském hřbitově 2.11. od 
16. hodin zajistí jako obvykle jáhni Josef a 
Michal. Od 16 hodin bude mše svatá v 
Žacléři a od 18. hodin v Trutnově. Ve 
Voletinách bude pobožnost na hřbitově po 
nedělní mši svaté 7.11. 

 
Praní liturgického prádla 
Hledáme ochotnou ženu, která by se 
této služby nadále ujala. Přihlaste se u 
pana faráře nebo v kanceláři. 
 
Čtení při liturgii 
Pro všechny zájemce o čtení (stávající i 
nové) jsou připraveny kurzy: - v pátek 
22.10. a 29.10. vždy po mši svaté v kostele 
pro dospělé čtenáře. V pátek 22.10. od 19. 
hodin na faře pro mládež. Kurz zajišťují 
jáhni Michal a Lukáš. 

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

 
Adresy 
Kdo máte ještě zájem o zasílání FZ 
elektronicky (pdf formát), pošlete 
kontaktní adresu do farní kanceláře 
(rkf.trutnov@dihk.cz). 
 
 
 
Apoštolát modlitby 
na říjen 2021 
 
Evangelizační úmysl  

Učedníci – misionáři 
Modleme se, aby se všichni pokřtění 
zapojili do díla evangelizace a 
svědectvím života, z kterého vane 
evangelium, se nabídli k misijnímu 
poslání. 
 
Národní úmysl 

Děkujeme za Papežská misijní díla a 

prosíme za všechny křesťany, aby 

přijali výzvu k misijnímu poslání doma 

i ve světě, nejen příspěvkem do 

sbírky na misie. 

.



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

Liturgický týden od 17. října 2021 do 24. října 2021 
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