Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE

Křtu Páně

12.1.2020

8:30
9:00 mše sv.
18:00
18:30 - mše sv.

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

FARNÍ ZPRAVODAJ

PONDĚLÍ

Posila pro každého z nás

13.1. 2020
ÚTERÝ

K nedělním textům

14.1. 2020
STŘEDA
15.1. 2020
ČTVRTEK
16.1. 2020
PÁTEK
17.1. 2020
SOBOTA
18.1. 2020

17:30
18:00 – mše sv.

Svátost smíření
Za farnost

8:00
8:30 mše sv.

Svátost smíření

17:00
Svátost smíření
18:00 – mše sv.
Na dobrý úmysl a vyprošení zdraví
Sv. Antonína, opata
17:00
adorace NSO + svátost smíření
18:00 – mše sv.
P. Marie, Matky jednoty křesťanů
8:30 – mše sv.

Bohoslužba slova s RCh

NEDĚLE

2. neděle v mezidobí

19.1. 2020

7:45 mše sv.
8:30
9:00 - mše sv.
18:00
18:30 - mše sv.

Poříčí
Svátost smíření
Za + z rodin Hejzáků, Prokopů a Matyášů
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
Římskokatolická farnost – arciděkanství Trutnov; Školní 155/20; 541 01 Trutnov kancelář
tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.arcidekanstvi-tu.cz,
bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800
P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz

„Vy víte, co se po křtu, který hlásal
Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše
z Nazareta, jak on všude procházel,
prokazoval dobrodiní, a protože Bůh
byl s ním, uzdravoval všechny, které
opanoval ďábel.“ (Sk 10, 37-38)
Ježíš se nechal pokřtít od Jana Křtitele, i když to neměl zapotřebí. Ukázal tím svou solidaritu s ostatními,
kteří přijali křest od Jana před ním.
Křtem Ježíš započal svoje veřejné
působení - cestu s druhými a pro
druhé: Prokazoval dobrodiní, uzdravoval nemocné, přinášel milosrdenství, těšil chudé… Dostal pro to od
Boha velkou posilu – ujištění, že je
jeho milovaný syn.
Přijmout křest znamená pro každého
z nás přijmout tutéž posilu a ujištění,
že každý z nás je Bohem milovaný.
Nikdy není pozdě svůj křest nově objevit a začít naplňovat jeho smysl.
Přijmout křest znamená i přijmout Ježíšovo poslání a způsobem sobě
vlastním jej šířit dál. Možná právě

12.1. 2020 / 02

teď svět v našem okolí nejvíc potřebuje zažít, že má smysl vyjít k druhému člověku, prokázat mu solidaritu a pomoc a nestarat se jen o sebe.
Jsou totiž na světě trvalejší hodnoty
než peníze, drahé telefony, „dokonalé“ zážitky...

A pokud někdy propadáme skepsi, že
naše konání nepřináší žádné viditelné
ovoce, je dobré si připomenout, že na
to nejsme sami. Že Bůh je s námi,
protože každý z nás je milovanou
dcerou / milovaným synem Božím.
A že naše jednání může být jako semena padlá do půdy, která přinášejí
plody jinak, jindy a v jiný čas, než
bychom chtěli a čekali. Nic dobrého
nepřijde nazmar.

Další zamyšlení k tomuto textu:
Je na místě otázka, proč se Kristus
nechal pokřtít. Je jasné, že tento křest
mu „nic nepřidal“: všimněme si, že
Duch sestoupil po jeho vystoupení z
vody, tedy po křtu, aby se naznačilo,
že přichází nezávisle na tomto úkonu.
Tím, že se Kristus podvolil tomuto
„úkonu“, ukázal však kontinuitu s
Janovou službou: bylo totiž vhodné,
aby se Kristus právě při Janově
službě „zjevil“ jako ten, který „přebírá štafetu“ od předchůdce. Tímto
úkonem rovněž potvrdil, že Jan byl
skutečně poslaný od Otce, že jeho
křest byl „v Božím plánu“: a tímto
veřejným symbolickým uznáním
předchůdce a jeho služby nepřímo
poukázal na sebe, lépe řečeno na
Otce.
(www.vira.cz)

Světci k nám hovoří…
Sv. Antoním Veliký, opat (17.1.)
Pocházel ze středního Egypta. Ve 20
letech rozdal svůj zděděný majetek
chudým a odešel na poušť. Ti, kteří
jej vyhledávali mu říkali "Deicolos",
tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska
dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se
otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80
let života v poušti z ní odcházel jen
výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na
výzvu svého biskupa Atanáše, aby

v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům. Již v 5. stol. byla
v Jeruzalémě slavena jeho památka.
(www.catholica.cz)

všichni jsme její děti. Usilujíce o jed- Informace z farnosti
notu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím
vedením brzy dospělo ke spojení v V úterý 14.1. po mši svaté se sejdeme
na faře k přípravě na neděli.
jedné církvi.
#
Ve středu 15. 1. v 19.00 na faře se-

Panna Maria, Matka jed- Ples „Lidí dobré vůle“
tkání PRF.
V
pátek
10.ledna
proběhl
již
24.
ples
noty křesťanů
V neděli 19.1. bude farní kavárna po
#

Obraz byzantské Průvodkyně
na cestách života (Hedegetrie), přinesený
sv. Cyrilem a
Metodem
na
Velkou
Moravu, je uctíván
jako
obraz,
který se váže
k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože
památka je ustanovena jen pro naše
diecéze ze dne 10. 9. 1966. Před tímto
obrazem u Panny Marie- Santa Maria
Maggiore - v Římě byly schváleny
slovanské bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Pod
ochranu Panny Marie dal služebník
Boží Antonín Cyril Stojan "Apoštolát
sv. Cyrila a Metoda", který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře.
Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s
Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. A Panna Maria
znovu nám všem připomíná, že

„Lidí dobré vůle“ pořádaný naší farností. Účastníky čekala nejen výborná hudba se skupinou Geny, ale i
další program: vystoupení malých tanečnic a baletek ze ZUŠ v Trutnově.
V již tradiční tipovací soutěži Jana
testovala náš odhad, kolik zrnek třtinového cukru se vejde na kávovou
lžičku. Vítěz pak vyhrál celé balení
tohoto cukru. Dále jsme se pobavili
při taneční soutěži nazvané „Taneční
sedmička“ a naučili se dva biblické
tance. V letošním roce jsme zařadili i
tombolu a půlnoční losování hlavních cen – pobytu v horském srubu,
cestu lanovkou na Sněžku a víkendový pobyt v Marianu v Janských
Lázních.

ranní mši sv.
#

Úklid 2020 - zájemci, pište se do tabulky vzadu na stolečku. Prosíme
o nové posily, nové skupinky
#

Spustili jsme nové webové stránky
farnosti. Stránky najdete na adrese:
www.farnosttrutnov.cz

Apoštolát modlitby
– leden
Všeobecný úmysl

Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni
lidé dobré vůle prosazovali ve světě
K dobrému tanci patří i dobré jídlo a mír a spravedlnost.
pití. Občerstvení bylo jako vždy vyNárodní úmysl
nikající. Všichni se dobře bavili.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na Za věřící různých církví – ať na
přípravě, organizaci a průběhu plesu přímluvu sv. Jana Sarkandra vya již se těšíme na ten příští dvacátý tvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí
pátý…
potřebným.

