
Usednout k Ježíšovým 

nohám 

  

„Tehdy jim otevřel mysl, aby rozu-

měli Písmu“ (Lk 24,45) 

 

Životní příběh každého člověka se 

naplňuje ve všedních dnech jeho ži-

vota. Tam se Bůh zjevuje, volá člo-

věka, nabízí mu spásu. Tam člověk 

vystupuje jako dobrý nebo špatný. 

Všední dny z nás ale často dělají 

unuděné lidi. Každodennost dostává 

podobu nespokojenosti, donucování 

k tomu, abychom byli tím, čím ani 

být nechceme, konání toho, co dělat 

nechceme nebo co nás nezajímá. 

Do této naší každodennosti vstupuje 

Boží slovo, které je živé a účinné, 

schopné posilovat víru, inspirovat ži-

vot a být normou křesťanských po-

stojů v dějinách a v lidském spole-

čenství. V Písmu svatém žije a pů-

sobí Kristus. Když rozjímáme o Bo-

žím slově a v modlitbě Bohu odpoví-

dáme, Boží slovo, sám Kristus, pro-

měňuje náš život a naše smýšlení. 

Známe ten příběh z evangelia, kde 

Marta si dělá starosti kvůli celé řadě 

věcí, co měla vykonat. Takový jsme 

často my. Ten příběh taky mluví 

o Marii, která usedla k Ježíšovým no-

hám a pozorně mu naslouchala. 

Slova, která tehdy Ježíš řekl, nebyla 

výzvou k tomu, aby člověk unikl od 

každodenní práce. Vyzývají k tomu, 

aby právě v této každodennosti doká-

zal nacházet Ježíše, svého Pána, a na-

slouchal jeho slovům. 

 

 
 

Pokud chceme najít pravou hodnotu 

každodennosti, potom je jenom je-

diný způsob: vstoupit do Ježíšovy 

školy, usednout k jeho nohám a na-

slouchat mu. To znamená vzít do ru-

kou bibli, otevřít ji, číst ji a modlit se. 
(P. Jano)                                                                           

 

 

 

 

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 2. neděle v mezidobí 

26.1.2020    7:45 mše sv. 
   8.30 
  9:00 mše sv.  

Voletiny 
Svátost smíření 
Za Ivana Bartoně 

18:00 
18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
Za +p. Hamerníkovou a celý rod 

PONDĚLÍ   

27.1. 2020   

ÚTERÝ Sv. Tomáše Akvinského 

28.1. 2020 17:30 
18:00 – mše sv.   

Svátost smíření 
Za farnost 

STŘEDA  

29.1. 2020   8:00 
  8:30 mše sv. 

Svátost smíření 
 

ČTVRTEK  

30.1. 2020 17.30. 
18.00. – mše sv. 

Svátost smíření 
 

PÁTEK Sv. Jana Boska 

31.1. 2020 17:00 
18:00 – mše sv. 

adorace NSO + svátost smíření 
Za + Jana Freiberta 

SOBOTA  

1.2. 2020   8:30 – mše sv. 
  15.00. Pilníkov 

Bohoslužba slova s RCh 

NEDĚLE 3. neděle v mezidobí - Uvedení Páně do chrámu 

2.2. 2020 7:45 mše sv. 
9:00 - mše sv. 

Poříčí 
 

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  
 

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 
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Neděle Božího slova  

 

„Neznalost Písma je nezna-

lostí Krista“, tvrdil sv. Jero-

ným  

 
Katolická církev bude slavit Neděli 

Božího slova, poprvé 26. ledna 

2020. Půjde vždy o třetí neděli v litur-

gickém mezidobí, která připadá na 

období, kdy se koná Týden modliteb 

za jednotu křesťanů i aktivity zamě-

řené na společné starozákonní kořeny 

s židovskou vírou. Papež napsal, že k 

zavedení Neděle Božího slova ho in-

spirovala konstituce druhého vati-

kánského koncilu Dei Verbum a zá-

věry biskupské synody z roku 2008. 

“Kéž v životě našich lidí nikdy ne-

chybí tento životně důležitý vztah k 

živému Slovu Božímu, skrze které 

Pán neustále promlouvá ke své ne-

věstě (církvi), aby mohla růst v lásce 

a ve svědectví víry,” napsal František 

v dokumentu ve formě motu proprio 

(sdělení na základě vlastního pape-

žova rozhodnutí). 

 

Papež zvolil třetí neděli v mezidobí, 

kdy evangelium představuje Ježíše 

jako hlasatele Božího království. Zá-

roveň se ale jedná o časový úsek, do 

něhož spadá Den dialogu s judais-

mem a Týden modliteb za jednotu 

křesťanů. Papež výslovně říká, že 

den věnovaný Bibli nemá být jednou 

za rok,  nýbrž slaví se jednou s celo-

roční platností, abychom získali dů-

věrnější vztah k posvátným textům. 

Zde se totiž dotýkáme velice smut-

ného bodu – naprostá většina našich 

věřících Písmo nezná a naslouchá mu 

jedině v neděli. Bible je sice nejroz-

šířenější kniha, ale také nejvíce po-

krytá prachem, protože ji nikdo ne-

bere do rukou. Papež nás tímto listem 

vyzývá, abychom naopak Boží slovo 

co možná nejvíce a každodenně dr-

želi v rukou a učinili z něj svou mod-

litbu. Pomysleme, jak důležitá je 

modlitba slovy žalmů, protože každý 

žalm odkazuje k určité životní situaci 

Božího lidu i každého muže či ženy. 

Potom je zde lectio divina a schop-

nost většího ponoru do Slova, jeho 

interpretace v dějinách, která vede 

k bohatství smyslů a netušených vý-

znamů. Boží slovo se též vyjadřuje 

v našem svědectví a k této jeho cha-

ritativní dimenzi papež silně odka-

zuje podobenstvím o boháči a 

chudém Lazarovi. Schopnost naslou-

chat Božímu slovu v nás probouzí 

vnímavost vůči krajním životním si-

tuacím, které označujeme za existen-

ciální periferie a s nimiž se denně se-

tkáváme.“ 

(www.vaticannews.va) 

 

 

Světci k nám hovoří… 
Sv. Jan Bosko, kněz a vychovatel 

(31.01.) 

 

 
Pocházel z chudé venkovské rodiny v 

Piemontě. R. 1841 byl vysvěcen na 

kněze a začal apoštolát mezi zane-

dbanou mládeží. Shromažďoval kon-

fliktní chlapce, o které se nikdo ne-

staral. Pečoval, aby neměli hlad, vy-

chovával je a každého nechal vyučit 

řemeslu. Stal se zakladatelem učňov-

ských škol. S velkou předvídavostí se 

snažil předcházet chybám a životním 

omylům mladých lidí. Považoval se 

více za jejich přítele než učitele a za-

kusil proto mnoho nepříjemností. Za 

ochránce si zvolil sv. Fr. Saleského, a 

proto se jeho následovníci nazývají 

"salesiáni". Již před smrtí Dona Bo-

ska měli 64 domů a přes tisíc členů v 

Itálii a na mnoha místech ve světě. 

(www.catholica.cz) 

 

Informace z farnosti 

 
V úterý 28.01. bude setkání lektorů 

po mši sv. na faře. 

 

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 nachys-

tána přednáška na téma „Manželství 

v síti“. Přednášející bude P. Jiří Pilz. 

 

Úklid 2020 - zájemci, pište se do ta-

bulky vzadu na stolečku. Prosíme 

o nové posily, nové skupinky 
# 

 

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.vaticannews.va/

