
Ježíš je světlem, které se 

osvědčilo v protivenstvích 

K nedělním textům 

„To světlo svítí v temnotě a temnota 

ho nepohltila“ (Jan 1,5) 
 

 
 

Máme nejspíš za sebou mnohá přání 

šťastného, úspěšného, skvělého no-

vého roku. Jistě není nic špatného 

přát druhým i sobě dobro. Ale také 

víme, že všechno v roce, který právě 

začal, nebude nejspíš jen šťastné, 

úspěšné a skvělé. Je tomu tak přece 

každý rok. Někdy to ale vypadá, jako 

by si člověk chtěl těmi přáními nějak 

zaklínat budoucnost. Zajistit si 

úspěch. Je to ale marné, život podle 

takovýchto not nefunguje. Je zde i 

další možnost: Vidět dopředu raději 

vše černě - jako špatné, tragické, 

učitě horší než letos.  

S takovým pohledem do budoucnosti 

by se ale přítomnost žila těžko. 

A tak spíš vezměme za své světlo, 

které se rozžalo před dvěma tisíci lety 

a doposud nezhaslo, ač proti němu 

bojovali tak mnozí. Jenže ani Hero-

des, ani Pilát, ani židovští starší, ale 

ani Marx, Stalin, Mao a jak se všichni 

jmenovali, nedokázali zhasnout 

světlo jménem Ježíš. On je právě tím 

světlem, které osvědčilo svou stálost, 

životaschopnost a sílu v protiven-

stvích, likvidačních kampaních, po-

mluvách a nepřátelství. Jaké jiné 

světlo bychom si měli oblíbit? Ja-

kému jinému světlu důvěřovat? V ja-

kém jiném světle se snažit chodit?  
(www.vira.cz) 
 

Zjevení Páně 6.1. 
Kristus přichází i pro nevěřící 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný 

sv. Tří králů, je svým obsahem téměř 

totožný se svátkem Narození Páně. V 

obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako 

člověk, dokonce jako právě narozené 

dítě. 

K tomuto dítěti nejprve přiběhnou 

prostí pastýři, kteří slyší jásající an-

děly ohlašující slávu Boží na výsos-

tech a dobrou vůli a pokoj lidem na 

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 3. neděle adventní 

5.1.2020    7:45 mše sv. 
   9:00 mše sv. 
 11:00 mše sv. 

Poříčí 
  
Žacléř 

18:00 
18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
 

PONDĚLÍ  Zjevení Páně - slavnost 

6.1. 2020 18:00 mše sv. Za farnost 

ÚTERÝ  

7.1. 2020 17:30 
18:00 – mše sv.   

Svátost smíření 
Za farnost 

STŘEDA  

8.1. 2020   8:00 
  8:30 mše sv. 

Svátost smíření 
Za požehnání pro dceru k narozeninám 

ČTVRTEK  

9.1. 2020 17:00 
18:00 – mše sv. 

Svátost smíření 
 

PÁTEK  

10.1. 2020 17:00 
18:00 – mše sv. 

adorace NSO + svátost smíření 
 

SOBOTA  

11.1. 2020   8:30 – mše sv. Bohoslužba slova s RCh 

NEDĚLE Křtu Páně 

12.1. 2020 7:45 mše sv. 
8:30 
9:00 - mše sv. 

Poříčí 
Svátost smíření 
Za + z rodin Hejzáků, Prokopů a Matyášů 

18:00 
18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
 

 

Poříčí – neděle 7:45; Žacléř – neděle 11:00; Voletiny – 4. neděle v měsíci 7.45 

Pilníkov – 1. a 3. sobota v měsíci 15:00; Radvanice – 2. a 4. sobota v měsíci 15:00 

AKCE V TÝDNU 

PÁTEK adorace NSO od 17 hodin přede mší svatou, svátost smíření 

SOBOTA Bohoslužba slova s Ranními chválami (pokud není oznámeno jinak) 

NEDĚLE  
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Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním 

puzením, které vychází z jejich srdce. 

Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří 

do Izraele. K témuž dítěti o něco 

málo později dorazí i králové-

mudrci, kteří z pohybu a postavení 

hvězd neomylně vyčtou, že se narodí 

velký král, a to v Izraeli. Jsou to ci-

zinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito 

mužové vědy, moderně řečeno inte-

lektuálové, kteří se dobrali poznání o 

narození krále králů složitými výpo-

čty a věděli o něm dříve, než k naro-

zení došlo, přijdou pozdě. Prostí pas-

týři jsou už zase zpátky u svých stád, 

když do Betléma vstupují učenci. Je 

tu skryto jakési ponaučení. Cesta ro-

zumu může vést ke spásnému setkání 

s Bohem, ale je složitá a dlouhá, pro-

tože vede všemi možnými oklikami 

pochyb. Cesta srdce je daleko pří-

mější, ale vyžaduje, aby srdce bylo 

citlivé a vnímavé. V druhém svátku 

se tedy Kristus zjevuje pohanům a v 

postavách svatých králů je zosob-

něno přijetí Krista za krále všech. 

 

Tříkrálové požehnání 
Požehnání ukazuje člověku, že 

v  jeho domě přebývá sám Bůh 

Obyčej žehnání domu při této příleži-

tosti vychází zřejmě z pohanského 

zvyku vykuřování. Ze strachu před 

démony se vykuřovaly obytné pro-

story i stáje a dveře se označovaly ná-

pisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. 

Křesťané dali tomuto zvyku nový 

smysl. Protože se Boží sláva vidi-

telně zjevila v Ježíši Kristu, má se 

zjevit všude, také v našich domech a 

bytech. Požehnání má ukázat člo-

věku, který se často sám cítí jako bez 

domova, že v jeho domě s ním pře-

bývá sám Bůh. A tam, kde přebývá 

Bůh, se může zabydlet i člověk. 
 

 
 

Co znamená K+M+B? 

O slavnosti Zjevení Páně se na horní 

veřej dveří píše požehnanou křídou 

znamení sestávající ze tří písmen, 

K+M+B, a nový letopočet. V lido-

vém pojetí panuje názor, že jde o ini-

ciály svatých tří králů, Kašpara, Me-

lichara a Baltazara. Ve skutečnosti je 

to však zkratka latinského požehnání: 

„Christus mansionem benedicat“ – 

neboli: „Ať Kristus požehná tomuto 

domu.“ Trojí znamení kříže je na 

dveřích tohoto domu jako pečeť. 

Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou 

dovnitř proniknout mocnosti zla. 

 

 

Nové webové stránky 
Spustili jsme nové webové stránky 

farnosti.  

 

Stránky najdete na adrese: 

www.farnosttrutnov.cz 

 

Pokud zadáte původní adresu, objeví 

se vám stránka s návodem na přesmě-

rování do nových stránek. 

 

 

Informace z farnosti 
 

Příští neděli končí vánoční období. 

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv po-

díleli na organizaci, přípravě a prů-

běhu liturgií, koncertů a dalších akcí 

v tomto období.  

# 

V pondělí 6. 1. bude na faře setkání 

seniorů od 15 hod. od 18 hod. bude 

mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně 

# 

V neděli 12. 1. bude dětská mše sv. 

# 

V úterý 14.1. po mši svaté se sejdeme 

na faře k přípravě na neděli. 

# 

V neděli 19.1. bude farní kavárna po 

ranní mši sv. 

# 

Farní ples bude 10. ledna 2020 v Ná-

rodním domě. Vstupenky za 250,- Kč 

jsou ještě k prodeji ve farní kanceláři 

nebo přímo na místě. Můžeme se těšit 

na skupinu Geny, tombolu, předtan-

čení, tipovací soutěž a občerstvení.  

Prosíme o příspěvky a dary do tom-

boly. 

# 
 
 

Apoštolát modlitby 

– leden 

Všeobecný úmysl 

Podpora míru ve světě 

Modleme se, aby křesťané, lidé vy-

znávající jiná náboženství a všichni 

lidé dobré vůle prosazovali ve světě 

mír a spravedlnost. 

 

Národní úmysl 

Za věřící různých církví – ať na 

přímluvu sv. Jana Sarkandra vy-

tvářejí společenství jedné Boží ro-

diny modlitbou a společnou pomocí 

potřebným. 

 

http://www.farnosttrutnov.cz/

