Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE

2. neděle v mezidobí

19.1.2020

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

Poříčí
Svátost smíření
Za požehnání pro Matyáše

PONDĚLÍ
20.1. 2020
ÚTERÝ
21.1. 2020
STŘEDA
22.1. 2020
ČTVRTEK
23.1. 2020
PÁTEK
24.1. 2020
SOBOTA
25.1. 2020

17:30
18:00 – mše sv.

Svátost smíření
Za farnost

8:00
8:30 mše sv.

Svátost smíření

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Sv. Františka Saleského
17:00
adorace NSO + svátost smíření
18:00 – mše sv.
Obrácení sv. Pavla
8:30

FARNÍ ZPRAVODAJ
Křest jako setkání
K nedělním textům

Sv. Anežky Římské

18:00

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

Bohoslužba slova s RCh

NEDĚLE

3. neděle v mezidobí

26.1. 2020

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

Poříčí
Svátost smíření
Za Ivana Bartoně
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

Ani já jsem ho neznal, ale ten, který
mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na
koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí
Duchem svatým.' A já jsem to viděl
a dosvěčuji: To je Syn Boží."
(J 1,33-34)
Ježíš přichází k Janovi, aby se nechal
pokřtít. Synoptici zmiňují jeho zdráhání se to udělat s tím, že by to přece
mělo být obráceně. Ježíš není hříšník,
nepotřebuje pokání. Naopak, měl by
to být on, kdo pokřtí Jana Křtitele. Janovo evangelium toto nezmiňuje. Co
je však společné všem, je Křtitelovo
svědectví o tom, že Ježíš je Boží Syn,
že se k němu Bůh Otec hlásí a spolu
s Duchem sv. s ním přebývá.
Křest je výrazem obrácení. Toto obrácení lze pojmout dvěma způsoby.
První tvoří odvrácení se od hříchů.
Odvrátit se od zlého způsobu života
je důležitá a velká věc. Ale ve vztahu
k Bohu to není úplné. K odvrácení se
od zla mohou člověka vést různé motivace. Může jít o výraz intuice přirozeně dobrého srdce nebo o výsledek
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uvažování bystrého filozofa, který
dospěje k následování dobra jako ke
smysluplnému životnímu principu. U
Ježíše pak tato část nehrála roli. On
žádné hříchy neměl. Neměl k nim ani
sklony. Neměl potřebu se od ničeho
špatného odvracet. Jemu nebylo co
odpouštět.

Obrácení má ještě druhou, možná zásadnější část. A tou je příklon
k Bohu, přihlášení se k němu. Je to
vyjádření lásky k němu, přání být
s ním, být mu blízko, žít svůj život ve
vztahu s ním. Je to výraz touhy po setkání s ním. A to je to, co Ježíš dělá
jako Syn člověka sám za sebe i za nás
za všechny, za celé lidstvo. Vyjadřuje

své ANO Bohu. A Bůh toto ANO přijímá a vyjadřuje mu své ANO, udílí
mu svého Ducha a prohlašuje ho za
svého Syna. A tak se děje s každým
z nás, kdo jsme pokřtěni ve jménu Ježíšově. Křest je výrazem setkání,
skutečnosti, že Bůh a člověk patří nerozlučně k sobě.
(P.Jiří)

Obrácení svatého
(svátek 25.1.)

prudká změna. Na cestě do Damašku
ho něco srazilo z koně. Obklopilo ho
pronikavé světlo a slyšel jakýsi hlas.
Tato událost odstartovala dění, ve
kterém se ze Šavla stal Pavel –
snad nejvýraznější apoštol křesťanských počátků. Neztratil nic ze svého
nadšení, ale nikdy se už neuchýlil
k násilí.

Pavla

Pavel z Tarsu, hebrej, požívající práv
římského občanství a nazývaný Šavel. Rodem patřil k izraelskému
kmeni Benjamin a jeho židovské
jméno Saul (Šavel) měl po králi, od
nějž byl odvozován jeho původ. Zřejmě s římským občanstvím zase souviselo jméno Pavel, které používal od
svého obrácení. S tím souviselo Šavlovo časné získání znalostí řecké kultury a později římského práva. Vzdělal se v řeckých vědách a vyučil
stanařskému řemeslu. Byl poslán do
Jeruzaléma, kde jako žák Gamaliele
vyspěl ve znalce Starého zákona a
horlivého farizeje i pronásledovatele
křesťanů. Nechyběl při kamenování
sv. Štěpána, byť pouze opatroval
pláště aktérů. Pavel byl horlivým zastáncem své židovské víry, tak horlivým, že pronásledoval ty, které považoval za odpadlíky – první křesťany.
Pak se ale v jeho životě odehrála

O jeho obrácení se dočteme v Bibli
na více místech NZ (Sk 9,1-22; 22,316; 1Kor 15,9-10; Gal 1,11-24; 1
Tim1,12-16).

kolejí, ve kterých mě drží falešné ohledy, nemístný stud, nejrůznější předsudky, ješitná neochota ke smíření
nebo blazeovaná myšlenka, že „já
mám ve všem jasno“. To vše může
být nádherným životním ziskem. Nebojme se proto obrácení!
(www.catholica.cz, ww.pastorace.cz)

Ve čtvrtek 23.1. v 18.00. hod bude
v síni Bohuslava Martinů Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů.
V sobotu 1.2. bude Misijní klubko na
faře od 9-11 hod.

V pondělí 10.2. v 18. hod je v rámci
Národního týdne manželství nachysSvětci k nám hovoří…
tána přednáška na téma „Manželství
Sv. František Saleský, biskup a učiv síti“. Přednášející bude P. Jiří Pilz.
tel církve (25.1.)
Pocházel ze Savojska (Francie). V
Paříži studoval a prošel krizí. Stal se
doktorem práv a potom knězem. Pak
bránil a šířil katolickou víru v kraji
Chablais, kde kalvínci nenáviděli vše
katolické. Čtyři léta působil uprostřed nepřátel a dlouho bez úspěchu,
nakonec však obrátil 72 000 kalvínců. R. 1602 byl zvolen biskupem
v Ženevě. Láska k Bohu mu byla nástrojem, kterým přesvědčil své odpůrce i pronásledovatele. Napsal díla,
která jsou řazena mezi základní náboženskou literaturu.
(www.catholica.cz)

Svátek obrácení svatého Pavla je
svátkem obrácení…
Život apoštola Pavla je důkazem
Informace z farnosti
toho, že člověk může pravdivě prožít
zásadní změnu – obrácení. I když bychom ponechali stranou otázku nábo- V neděli 19.1. bude farní kavárna po
ženské víry, může zde pro sebe najít ranní mši sv.
inspiraci každý. Dostat se z vyjetých

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

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
mír a spravedlnost.

Národní úmysl
Za věřící různých církví – ať na
přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí
potřebným.

