
Dnešní svět nás potřebuje 

jako sůl… 

K nedělním textům 9.1. 
„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby 

viděli vaše dobré skutky a velebili va-

šeho Otce v nebesích.“" (Mt 5,16) 

 

V evangeliu, které uslyšíme tuto ne-

děli, Ježíš říká učedníkům (a také 

nám!): „Vy jste sůl země…“ a „Vy 

jste světlo světa…“.  

 
Rozumíme tomu? Uvědomujeme si, 

co to pro nás znamená? Čím je 

vlastně sůl tak důležitá? My - přísluš-

níci národa Boženy Němcové - be-

reme sůl „nad zlato“. Ježíšovo přirov-

nání učedníků k soli chápeme jako 

vyjádření o důležitosti učedníků. Je-

žíš jinými slovy říká: ‚Jste něčím ne-

postradatelní jako sůl‘. Dnešní svět 

nás OPRAVDU potřebuje jako sůl. 

Že to nezvládneme? Nebojme se! 

I špetka soli způsobí, že je slaná celá 

sklenice vody. Stačí „špetka“ skuteč-

ných učedníků a ovlivní celé široké 

okolí. Apoštolů bylo dvanáct a dnes 

církev čítá 1,5 miliardy lidí. 

Ježíš dále přirovnává učedníky ke 

světlu: „Vy jste světlo světa“. Světlo 

na kopci funguje jako maják, ukazuje 

cestu, je jako orientační bod. Proto by 

nemělo smysl, kdyby světlo nebylo 

vidět. Světlo nepatří pod nádobu. 

Naše světlo nemá být schované 

v kostele, nemá se prožívat pouze při 

liturgii, ale má vyzařovat do našich 

vztahů všude, kde jsme. Být světlem 

znamená být příkladem pro druhé, 

znamená svědčit dobrými skutky 

před lidmi. Ježíš říká: ‚Pozor je vás 

vidět! Tak ať jsou vidět vaše krásné 

činy, aby oslavovaly vašeho Otce 

v nebesích.‘ Úkolem lampy přece je, 

aby vyzařovala světlo naděje do tem-

not noci. Totéž mají dělat křesťané 

v tomto světě. Totéž máme dělat my 

na místě, kde jsme. Naším úkolem je 

tedy ozařovat tímto světlem naděje 

druhé lidi a přivádět je k pravému 

Světlu, jímž je Kristus.  

(jáhen Michal) 

 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 5.neděle v mezidobí 

9.2.2020   7:45 mše sv. 
  8.30 
  9:00 mše sv.  

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

  18:00 
  18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
Za požehnání pro Dorotku 

PONDĚLÍ  Sv. Scholastika 

10.2.2020   

ÚTERÝ P. Marie Lurdské 

11.2.2020   18:00 Bohoslužba slova 

STŘEDA  

12. 2.2020   8:30 mše sv. Za + Ilonu Šimkovou 

ČTVRTEK  

13.2.2020   18.00. Bohoslužba slova 

PÁTEK  

14.2.2020   17:00 
 18:00 – mše sv. 

adorace NSO + svátost smíření 
Za + manžela, dceru Martinku a rodiče  z obojí strany 

SOBOTA  

15.2.2020   8:30  Bohoslužba slova s RCh 

NEDĚLE 6.neděle v mezidobí 

16.2.2020   7:45 mše sv. 
  8.30 
  9:00 - mše sv. 

Poříčí 
Svátost smíření 
Za požehnání k narozeninám pro Jiřího Špeldu 

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) 
 

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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Národní týden manželství 
 

Nechte se inspirovat, jak ze svého 

dobrého manželství udělat ještě lepší 

nebo obnovit to, co se časem ve 

vztahu vytratilo. 

Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) 

je Národní týden manželství příleži-

tostí pro všechny páry zaměřit se na 

svůj vztah. Valentýn je synonymem 

romantiky a týden manželství se jí ur-

čitě vyhýbat nebude, stejně jako přá-

telství, komunikaci, odpuštění a ra-

dosti, které by v manželství neměly 

chybět. 

Rádi bychom povzbudili ty, kdo se 

do manželství chystají nebo už jsou 

svoji, aby v tomto týdnu zvláštním 

způsobem investovali do svého 

vztahu, který si to určitě zaslouží. Je 

bláhové si myslet, že se nám podaří 

vymýtit všechny rozvody. Ale přine-

jmenším to naše manželství může být 

bezpečným místem, kde platí slib 

lásky v dobrém i zlém. 

 

 Dobré manželství není samozřej-

most. 

 
Národní týden manželství vznikl 

v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 

2007 se poprvé konal v ČR a v sou-

časné době se připravuje ve více než 

dvaceti dalších zemích světa. Cílem 

akce je posílit vztahy v manželství 

a zvýraznit potřebu zabývat se otáz-

kou vztahových dovedností jako 

předpokladů dobrého manželství 

a též motivovat laickou a odbornou 

veřejnost, média i veřejně známé 

osobnosti, aby alespoň jednou za rok 

podpořili důležitost manželství. 

Kromě ČR se k iniciativě připojily 

další země, např. Austrálie, Belgie, 

Irská republika, Maďarsko, Ně-

mecko, Nizozemí, Rumunsko, Slo-

vensko, Severní Irsko, Švýcarsko, 

Polsko a USA. Partnery NTM v ČR 

jsou Síť mateřských center, Společ-

nost pro podporu rodiny, Etické fó-

rum ČR, Asociace manželských po-

radců, nakladatelství Návrat domů, 

ACET, Českomoravská asociace 

Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace 

center pro rodinu a další organizace. 

Svou podporu iniciativě vyjádřila 

i Česká evangelikální aliance a Eku-

menická rada církví. 

(www.tydenmanzelstvi.cz) 

 

 

 

Světci k nám hovoří… 
Sv. Valentýn, kněz mučedník (14.2.) 

 

V Římě byl knězem pravděpodobně 

za panování císaře Claudia II. Go-

thica (268-270) a původně byl dle le-

gendy lékařem. Podle císařova ná-

zoru ženatí muži prý v armádě nepo-

dávali tak dobré výsledky jako svo-

bodní a z toho důvodu budoucím vo-

jákům zakazoval vstup do manžel-

ství. Valentin však zamilované tajně 

sezdával. Odtud může pramenit vztah 

k svátku zamilovaných. 

(www.catholica.cz) 

 

Informace z farnosti 

 
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. 

Přednáška se uskuteční v prostorách 

Oblastní charity Trutnov – Maják, 

prosíme o zajištění malého občer-

stvení. 

 

V úterý 11.2. se sejdeme po večerní 

mši sv. v 18:40 na faře k přípravě na 

nedělní liturgická čtení. 

 

V neděli 16.2. bude mše sv. s poma-

záním nemocných. 

 

V neděli 16.2. bude nedělní kavárna. 

Srdečně zveme. 

Vzadu na stolečku jsou k rozebrání 

přihlášky na tábor Miletín. Přihlášky 

musí být odevzdány do konce února. 

 

Společně s Farností HSM pořádáme 

22.5.-24.5. farní pouť na západní 

a střední Slovensko. Zájemci přihla-

šujte se ve farní kanceláři co nejdříve. 

 

Úklid 2020 - zájemci, pište se do ta-

bulky vzadu na stolečku. Prosíme 

o nové posily, nové skupinky. 
 

 

 

 

 

 

Apoštolát modlitby 

–únor 

 

Všeobecný úmysl  

Naslouchat volání uprchlíků 

Modleme se, abychom slyšeli a brali 

vážně naléhavé volání migrantů, na-

šich sester a bratří, kteří upadli do 

rukou bezohledných převaděčů. 

 

Národní úmysl  

Za lékaře a zdravotníky – ať na 

přímluvu sv. Anežky ani v nejsloži-

tějších situacích nepodléhají poku-

šení rozhodovat o životě a smrti. 

http://www.tydenmanzelstvi.cz/
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