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K nedělním textům… 
Hlas volá: „Na poušti připravte 
Hospodinovi cestu, v pustině 
urovnejte stezky našemu Bohu!“ 
Iz 40,3-5 

 
Při líčení veřejného působení Jana 
Křtitele nám evangelista cituje        
z druhé části knihy proroka Izajáše. 
Hospodin v ní utěšuje svůj lid 
nacházející se v babylonském 
zajetí a naplňuje ho radostným 
očekáváním na návrat do zaslíbené 
země. Putování do Jeruzaléma 
napříč pouští se má stát druhým  

 
 
 
exodem Izraele a zároveň                 
i ukázkou Boží přítomnosti              
a zdrojem spásy celému světu. 
Svatý Lukáš si uvědomil, že dávná 
proroctví o „volajícím hlasu“ 
nachází své definitivní naplnění     
v osobě Jana Křtitele, který své 
současníky vybízel k pokání a 
obrácení, jež se mělo stát 
předzvěstí příchodu dlouho 
očekávaného Mesiáše. 
Položme si otázku, z jakého 
důvodu je pro vyvolený lid tak 
důležité prostředí pouště,  
nehostinné krajiny představující 
snad všechna myslitelná ohrožení 
lidské existence? Poušť je místem, 
kde se člověk musí oprostit od 
všeho nedůležitého a je nucen se 
plně soustředit pouze na 
zachování života. Vše, co ho           
v běžném životě obklopuje a 
přináší mu potěšení (majetek, 
společenské postavení…) se zde 
stává přítěží bránící v putování a je 
potřeba to odhodit. Naproti tomu 
získává na významu ztišení spojené 
s nasloucháním a lidská 
sounáležitost vedoucí až k identitě 
společenství, upevňované 



překonáváním obtíží a mající svůj 
cíl upřený v budoucnosti. Jedinou 
jistotou je důvěra v Boží lásku        
a věrnost, bez které není možné        
v pustině přežít. 
Podobně jako Izraelité, i my často 
žijeme ve vyhnanství v zajetí svých 
žádostí, závislostí nebo starostí, 
které nás vzdalují od Boha. 
Abychom se mohli vymanit z jejich 
otroctví a získat svobodu Božích 
dětí, je i pro nás důležité vydat se 
na poušť (v dnešním světě se spíše 
jedná o čas než místo), kde lze       
v tichu naslouchat Božímu hlasu     
a nacházet pravdu o sobě i Bohu. 
Zkusme proto v předvánočním 
shonu alespoň na chvíli odložit 
vše, co nás zatěžuje a s důvěrou se 
společně vydejme na cestu 
vedoucí až k jesličkám, kde              
s radostí uvítáme příchod našeho 
Pána a Spasitele 
jáhen Lukáš 
 

Bůh klepe i na tvoje srdce 
O Vánocích si připomínáme první 
Ježíšův příchod v určitém 
dějinném okamžiku. On hlavně 
přichází každý den navštívit 
každou ženu a každého muže. Náš 
Bůh je „Bohem-který-přichází“. 
Přichází ustavičně. On naše 
očekávání nezklame! Možná nás 
nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal 

uzrát naší naději, ale nikdy 
nezklame. Pán stále přichází, je 
vždycky s námi. Někdy se nedá 
vidět, ale vždycky přichází. Umíš 
naslouchat Pánu, který klepe, 
přichází Tě dnes navštívit a klepe i 
na tvoje srdce neklidem, 
myšlenkou, inspirací?  
Víme dobře, že život má své výšiny 
i nížiny, světlá i stinná místa. Každý 
z nás zakouší chvíle zklamání, 
nezdaru a zmatku. Nyní prožíváme 
navíc situaci, poznamenanou 
pandemií, což v nás budí zmatek, 
starosti, obavy i malomyslnost. 
Hrozí pád do pesimismu, 
uzavřenosti a apatie. Jak na toto 
všechno reagovat? Autor 
biblických žalmů radí: „Naše duše 
vyhlíží Hospodina, on sám je naše 
pomoc a štít. V něm se raduje naše 
srdce“ (Žl 32, 20-21). Důvěřivé 
čekání na Boha nám dává oporu a 
odvahu v temných chvílích života. 
Bůh je v dějinách lidstva přítomen, 
je „Bohem-s-námi“, Bůh putuje po 
našem boku, aby nás podpíral. Pán 
nás nikdy neopouští, provází nás 
v našich životních peripetiích, aby 
nám pomáhal objevit smysl této 
pouti, význam všednosti a 
naplňoval nás odvahou ve 
zkouškách a bolestech.  
Podle promluvy papeže Františka 
29. 11. 2020. 



Informace z farnosti: 

Roráty 

Roráty probíhají každou středu 

od 6:00 ráno. 

Mikulášské setkání 

5. 12. bude od 15. hodin 

mikulášská besídka pro menší děti. 

Mikulášské setkání bude probíhat 

v kostele.  

PRF 

Setkání PRF bude ve středu 8. 12. 

od 19.00. na faře. 

Dětská mše svatá 

V neděli 12. 12. bude dětská mše 

svatá. 

Pandemická opatření 
Pandemická situace se ve 
společnosti opět zhoršuje. 
Vyzýváme proto všechny 
návštěvníky bohoslužeb a dalších 
akcí k dodržování aktuálních 
opatření. 
 
 
 

Apoštolát modlitby 
na prosinec 2021 
 
Všeobecný úmysl      
Katecheté  
Modleme se za katechety, kteří jsou 
povoláni zvěstovat slovo Boží, aby 

ho dosvědčovali s odvahou a 
tvořivostí, v síle Ducha Svatého. 

Národní úmysl 
Děkujeme za advent a Vánoce a 
prosíme za srdce otevřená pro velký 
Boží dar, ať poznáváme, že 
narozený Ježíš je blízko každému 
člověku. 
 
“Katecheté mají nenahraditelné 
poslání v předávání a prohlubování 
víry. Služba laického katechety je 
povoláním a posláním. Katecheta “je” 
katechetou, nikoli jen “pracuje jako 
katecheta”. Je to způsob života, který si 
žádá dobré katechety, jež by byli 
současně doprovázejícími a pedagogy. 
Potřebujeme kreativní hlasatele 
evangelia, kteří by evangelium 
netlumili, ale ani nevytrubovali, nýbrž 
hlásali ho spíše svým životem, mírně, 
novým jazykem a za otevírání nových 
cest. V mnoha diecézích a na mnoha 
světadílech evangelizace v zásadě 
spočívá v rukou katechety. Poděkujme 
katechetům a katechetkám za vnitřní 
nadšení, s nímž prožívají své poslání ve 
službě církvi. Modleme se za katechety, 
kteří jsou povoláni zvěstovat slovo 
Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a 
tvořivostí, v síle Ducha Svatého“. 
 papež František 30.11.2021 

 



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

Liturgický týden od 5. prosince 2021 do 12. prosince 2021 
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