
Blahopřejeme 

 
Srdečně blahopřejeme otci Jiří-

mu a otci Adrianovi k jejich 

svátkům a vyprošujeme Boží po-

žehnání. 

 

Nepočítejte své vady na kráse 
 

Milovaní, jak velikou lásku nám Otec 

projevil, že se nejen smíme nazývat 

Božími dětmi, ale že jimi také jsme! 

srov. 1J 3,1 
 

Slyšeli jste ten příběh o škaredé ropuše? 

Když Bůh stvořil ropuchu, ta byla celá 

šťastná a spokojená. Tak spokojená, že 

chtěla hned Bohu poděkovat. Skočila 

tedy přímo do dlaní jeho rukou a zvola-

la: ´Děkuji, můj Bože! Jak krásně tan-

čím!´ A Bůh na ni pohleděl s radostí a 

láskou… 

 
 

Řekneme si: absurdita? Trapas? Prosto-

duchost? Možná pro nás, ale ne pro 

Boha. Kolikrát  Bůh člověka v Bibli 

ujišťuje o své lásce, kterou si není třeba 

nějak předem zasloužit. O lásce, která 

je tu od počátku. Mluví o tom, že má 

spočítány všechny vlasy na naší hlavě, 

že přišel, aby hledal ztracené, obvázal 

zraněné a vězněné propustil na svobo-

du… A ve výše uvedeném biblickém 

textu zaznívá opět ujištění o tom, že 

jsme jeho milovaní. 
 

Když nás Bůh volá, můžeme si připadat 

nevhodně, třeba jako nějaká škaredá 

ropucha, a nejraději bychom se před 
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ním někam schovali. To je ale past a lež 

toho Zlého. Náš život, i s jeho pády a 

pokusy vstát a jít k Bohu jsou pro něj 

„tancem“. Neštítí se našeho zevnějšku a 

bahna; i přes ně vidí naše srdce. Touží, 

aby bylo čisté, hledící k Otci v důvěře, 

že je chtěné, milované a v jeho očích 

krásné. 
 

Boží dlaně jsou stále připravené na náš 

skok a jeho oči na nás s pochopením 

hledí. Nepočítejme tedy své vady na 

kráse:) a děkujme svému Bohu, že nás 

stvořil a za jeho dlaně stále otevřené 

pro každého, kdo chce skočit. 

 
(www.vira.cz) 

 

Ty, kdo jsi mladý, co 

hledáš? 
 

Když první dva mladí učedníci začali 

následovat Ježíše, vtiskla se jim tato 

zkušenost do paměti tak, že si zapama-

tovali dokonce i hodinu: „Bylo kolem 

čtyř hodin odpoledne“ (Jan 1,39). Tuto 

epizodu pak zapsal (již jako stařec) 

evangelista Jan jako živou vzpomínku z 

mládí. 

 

Ježíš rozněcuje srdce 

 

Kristus jim pak cestou položil rozhodu-

jící otázku: „Co byste chtěli?“ Ježíš v 

oné chvíli potkal dva hledající, zdravě 

znepokojené mladíky. Vždyť, co by to 

bylo za mládí, pokud by bylo spokojené 

a nekladlo si otázku po smyslu? Mladí, 

kteří nic nehledají, jsou předčasně ze-

stárlí. Ježíš v celém evangeliu, při 

všech setkáních, které se mu na cestách 

namanou, vystupuje jako ten, kdo roz-

něcuje srdce. Proto klade onu otázku, 

aby mohla vyjít najevo touha po životě 

a štěstí přebývající v nitru každého 

mladého člověka: „Co hledáš?“ 

 

Jak objevit svoje povolání 

v tomto světě? 

 

Janovo a Ondřejovo povolání začalo 

jiskrným setkáním s Ježíšem. Tento za-

čátek přátelství s Kristem je natolik sil-

ný, že tvoří základ životního a citového 

vztahu s Ním. Po setkání s Ježíšem se 

nevracejí ukolébáni domů, nýbrž ihned 

strhují také svoje bratry – Šimona a Ja-

kuba. Vyhledají je a řeknou jim: „Našli 

jsme Mesiáše.“ Stanou se tak hned mi-

sionáři. Jejich setkání s Ježíšem bylo 

tak úchvatné a obšťastňující, že si onen 

den, který osvítil a zorientoval jejich 

mládí, zapamatovali navždy. 

 

Jak objevit svoje povolání v tomto svě-

tě? Mnoha způsoby, avšak tento evan-

gelní úryvek nám říká, že prvním uka-

zatelem je radost ze setkání s Ježíšem. 

Manželství, zasvěcený život - každé 

pravé povolání - začíná setkáním s Ježí-

šem, který nám dává radost a novou 

naději. Skrze zkoušky a těžkosti nás 

přivádí ke stále plnějšímu a většímu se-

tkání s Ním, k plné radosti. 

 

Pán nechce muže a ženy, kteří za Ním 

jdou neradi, aniž by v srdci zakoušeli 

toto vanutí radosti. Ježíš chce lidi, kteří 

zakusili, že být s Ním skýtá nezměrné 

štěstí, které lze v životě každý den ob-

novovat. Také já bych se proto dnes 

chtěl zeptat: „Ty, kdo jsi mladý, co hle-

dáš? Co hledáš ve svém srdci?“ 

 
(www.pasorace.cz, Zpracováno podle pro-

mluvy papeže Františka 30. 8. 2017. Re-

dakčně kráceno a upraveno.) 

 

Srdečně zveme na setkání  
s Mgr. Vojtěchem Homolkou, vedou-

cím projektu Diecézní charity z Adopce 

na Dálku  

SVĚT INDICKÝCH DĚTÍ 

Sobota 12. 5. od 9 hod na faře. 

Od 9 hod. bude program pro děti: v 

rámci Misijního klubka zveme všechny 

děti, které zajímá, jak žijí a jak si hrají 

děti v Indii - Promítání fotografií a vi-

deí z Indie, praktická ukázka oblíbe-

ných her indických dětí. Od 10 hod bu-

de program pro dospělé: v průběhu be-

sedy pro dospělé Mgr. Vojtěch Homol-

ka představí projekt Adopce na dálku 

hradecké diecézní Charity a bude pro-

mítat fotky a videa. Mluvit bude hlavně 

o návštěvách dětí ve školách a vzdělá-

vacích centrech, o setkáních s absolven-

ty a o tom, kde v Indii pomáhají peníze 

z Tříkrálové sbírky. 

 

Informace z farnosti 
 

V úterý 1. 5. bude příprava lektorů na 

nedělní čtení od 18:45. 
 

Setkání biřmovanců bude v pátek 4. 5. 

od 19 hod. na faře. 
 

Setkání seniorů bude až 7.5. Na setkání 

přijde Mgr. Alena Křivská. Bude mít 

přednášku o historii. 
 

Dětská mše bude v neděli 13.5.  
 

Přihlášky na farní vodák jsou na stoleč-

ku k rozebrání i s podrobnými informa-

cemi. Letos není stanovena horní věko-

vá hranice. Maximální kapacita je 22 

účastníků z Trutnova. 
 

Platbu za tábor 2.100 Kč v Miletíně je 

potřeba uskutečnit do 12. května. Za 

vodák 2.300 Kč je nutné zaplatit do 8. 

června. Děti z farnosti mají nárok na 

farní příspěvek. 
 

Otevřené setkání modlitby matek bude 

v úterý 15. 5. od 20 hod. na faře. 
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