Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE

Uvedení Páně do chrámu

2.2.2020

Poříčí
Za požehnání a posilu pro manžela v nemoci a Jiřího
Svátost smíření
Za živé a+ členy rodiny Besedičovy a Ralbovských

PONDĚLÍ

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

3.2. 2020

18.30.

Za + Ivu Načevovou a + Pavla Stejskala

ÚTERÝ
4.2. 2020
STŘEDA
5.2. 2020
ČTVRTEK
6.2. 2020

PÁTEK
7.2. 2020

17:30
Svátost smíření
18:00 – mše sv.
Za farnost
Sv. Agáty
8:00
Svátost smíření
8:30 mše sv.
Na úmysl dárce
Sv. Pavla Mikiho a druhů
17.30.
Svátost smíření
18.00. – mše sv. Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová
kněžská povolání
17:00
18:00 – mše sv.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

FARNÍ ZPRAVODAJ
Světlo tohoto dne
K nedělním textům 2.2.
Když nadešel den očišťování
podle Mojžíšova Zákona, přinesli
(Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně… (Lk 2,22-23)

adorace NSO + svátost smíření

SOBOTA
8.2. 2020

8:30 – mše sv.

Bohoslužba slova s RCh

NEDĚLE

5.neděle v mezidobí

9.2. 2020

7:45 mše sv.
8.30
9:00 - mše sv.
18:00
18:30 - mše sv.

Poříčí
Svátost smíření
Za Annu Kameníkovou k narozeninám a celý její rod
Svátost smíření
Za požehnání pro Dorotku

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)

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

Nejprve si přečtěte 12. kapitolu ze
3.knihy Mojžíšovy - Leviticus.
Maria šla do chrámu jako "nečistá" - dle Starého Zákona. - k
očistě. Přitom věděla ze Zvěstování, že je plná Boha! (Lk 1,28) To
jsou právě protiklady pro nás často

02.2. 2020 / 05

problematické. (Ježíš jde mezi
hříšníky ke křtu Janově...) Maria,
plná Boha, jde do chrámu mezi
ženy "nečisté". Co si přitom asi
myslela?
Nic, věděla dobře o svém vyvolení. To znamená - zřekla se
každé důvěry v sebe. Být plný
Boha znamená poznat, že jde o důvěru z opačné strany: poznat, že
Bůh důvěřuje v nás! To pak nese
člověka přes životní zkoušky,
když se zřekne každé důvěry v
sebe; pozná, že "Bůh k nám přichází spíše jako otázka než jako
odpověď", jako otázka: chceš věřit, že já mám důvěru v tebe?
Tento obrat, který se stal v Marii,
stal se i v nás: zřekli jsme se každé
důvěry v sebe, když jsme obdařeni
darem Boží důvěry v nás. Tohle už
je vysoká škola duchovního života....
(P. Jan Rybář)

Světci k nám hovoří…
Sv. Blažej, biskup, mučedník (3.2.)

LÉKAŘ DUŠÍ I TĚLA
Patří mezi nejznámější světce, i když
historicky zaručených informací je
poskrovnu. Jisté je, že byl biskupem
v Sebastě v Arménii (jde o dnešní
Sivas v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě
umučen. Ostatní životopisné informace se opírají o vyprávění z legend.

skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. V žaláři
se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní povzbuzení. Dle poněkud odlišných legend buď v žaláři
nebo až cestou na popraviště pomohl
promodralému chlapci, který se dusil
zapíchnutou rybí kostí v krku. Modlitba biskupa a jeho ruce chlapce zachránily.
Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny
"svatoblažejské požehnání" se dvěmi
zkříženými svícemi a modlitbou "Na
přímluvu svatého Blažeje..."
Mimo vyprávění legend může v symbolice dvou zkřížených svící být viděna biskupská hodnost a statečnost
nebo víra a láska Blažejova, které nepřemohly ani útrapy a smrt.
Blažej byl mučen, jelikož nechtěl
obětovat pohanským bohům.
(www.catholica.cz)

Každoroční slavnost zasvěceného
Staré životopisy uvádí, že před pový- života 2.2.
šením na biskupa v Sebastě se Blažej
zabýval lékařským studiem a vzorně
vykonával lékařskou praxi. V době
Liciniova pronásledování se uchýlil
do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti. Dle legendy zachránil chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova Blažejovi později nosila svíce. Ve své

divy, které Pán působí v zasvěcených
osobách.
V pondělí 10.2. v 18. hod je v rámci
Národního týdne manželství nachystána přednáška na téma „Manželství
v síti“. Přednášející bude P. Jiří Pilz.
Přednáška se uskuteční v prostorách
Oblastní charity Trutnov – Maják,
prosíme o zajištění malého občerstvení.
(www.pastorace.cz)
Milé pletařky!
Do nového roku Vám a příznivcům
přeji hojnost Božího požehnání,
hodně zdraví a ať se Vám dobře daří
v životě.

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

Apoštolát modlitby
–únor
Všeobecný úmysl

Sděluji Vám, že pleteme do konce Naslouchat volání uprchlíků
května. V červnu všechny upletené Modleme se, abychom slyšeli a brali
obvazy odešleme do Kyjova firmě
Omega. Tato firma končí na podzim. vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do
Velmi děkuji za Vaši pomoc, tuto akci rukou bezohledných převaděčů.
jsme dělali 10 let. Odevzdali jsme 4
tisíce obvazů. Pán Bůh zaplať za Národní úmysl
všechno !
Za lékaře a zdravotníky – ať na
Marie Stránská
přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokuInformace z farnosti
V pondělí 3. 2. bude na faře setkání šení rozhodovat o životě a smrti.

Každoroční slavnost zasvěceného života ustanovená papežem Janem Pavlem II. v roce 1997 na 2. února
(na svátek Uvedení Páně do chrámu),
má trojí cíl: slavnostně chválit Pána a
děkovat mu za veliký dar zasvěceseniorů od 15 hod., od 18 hod. bude
ného života, šířit poznání a úctu pro
mše sv.
zasvěcený život ze strany všeho Božího lidu, slavit společně a slavnostně
V neděli 9.2. bude dětská mše svatá.

