
Půst, almužna a modlitba. 

 

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, 

ti odplatí.  Mt 6,1-6.16-18 

 

 

Postní doba má svoji zvláštní atmo-

sféru. Proto začátek postní doby je 

vždy spojen s mnohými předsevze-

tími. 

Křesťan je pozván naplnit postní 

dobu tím, že se neustále nechává vést 

Božím slovem a osvojuje si charakte-

ristické projevy pokání: půst, al-

mužna, modlitba.  

Půst má nepochybně tělesný rozměr. 

Je to vnější znamení vnitřní připrave-

nosti srdce. Tak se půst stává zname-

ním toho, že žijeme z Božího slova. 

Je znamením naší ochoty pracovat na 

zadostiučinění. Je znamením, že se 

zříkáme hříchu. 

Almužna je ovocem postu a všech 

omezení s ním spojena. Je to snaha 

zajistit přežití těm, kdo nespravedlivě 

trpí, ale i úsilí o nastolení spravedl-

nosti. 

Modlitba má také svůj původ v postu. 

Rodí se tam, kde člověk vytrvale na-

slouchá Božímu slovu. 

Když se nám podaří vyplnit postní 

dobu postem, almužnou a modlitbou, 

potom budeme moci o Veliké noci 

obnovit své křestní závazky a tak ob-

novit svůj vztah se vzkříšeným Kris-

tem. 

(P. Jano) 

 

 
 

 

 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 7. neděle v mezidobí 

23.2.2020   7:45 mše sv. 
   9.00 

Poříčí 
Za +Josefa Dohnanského a živé a zemřelé členy rodiny 

  18:00 
  18:30 - mše sv.  

Svátost smíření 
Za Jarmilu Bitnarovou 

PONDĚLÍ   

24.2.2020   

ÚTERÝ  

25.2.2020  17.30 
 18:00 

Svátost smíření 
Za farnost 

STŘEDA Popeleční středa 

26. 2.2020   8.00. 
  8:30 mše sv. 
  18.00 mše sv. 

Svátost smíření 
 

ČTVRTEK  

27.2.2020  17.30 
18.00. 

Svátost smíření 
Za vyprošení darů Ducha sv. a pevného zdraví 

PÁTEK  

28.2.2020   17:00 
 18:00 – mše sv. 

adorace NSO + svátost smíření 
Na poděkování za 70 let života a požehnání pro celý rod 

SOBOTA  

29.2.2020   8:30  Bohoslužba slova s RCh 

NEDĚLE 1. neděle postní 

1.3.2020   7:45 mše sv. 
  8.30 
  9:00 - mše sv. 

Voletiny 
Svátost smíření 
 

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 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV 
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A léta běží… 
 

Ano, je to tak. Léta letí, roky nám při-

bývají a občas slavíme výročí – ně-

kdy ta malá, někdy i velká. Přáli by-

chom si, aby se osobní výročí (a 

hlavně ta velká) slavila společně s ce-

lou farností - vedle přání a  dárku také 

společná modlitba za oslavence. 

Že je to zajímavý nápad? Myslíme, 

že ano! Ale potřebujeme k tomu 

údaje. Vy, kdo to vidíte také jako 

dobré a chcete slavit svá výročí s ce-

lou farností, přihlaste se vhozením 

lístečku se jménem a datem narození 

do připravené krabičky. S poskytnu-

tými údaji bude zacházeno diskrétně 

a budou sloužit pouze k uvedenému 

účelu. (PRF) 

 
 

Informace o době postní 

 
Před páteční mší svatou bude pobož-

nost křížové cesty. Pobožnosti pove-

dou jednotlivé skupiny naší farnosti 

28.3. – senioři 

6.3. -    Misijní klubko 

13.3. -  mládež 

20.3 –  skupina modliteb otců 

27.3. -  skupina modliteb matek 

3.4. -    děti 

 

Duchovní obnova bude 20.03.-

21.03.2020. Povede ji ICLic. Mgr. 

Karel Moravec - děkan-rektor pout-

ního kostela na Hoře Matky Boží          

v Králíkách. Zároveň v tomto ter-

mínu bude akce 24 hod. pro Pána - 

24 hodin pro Pána je název nové ini-

ciativy, která vznikla na podnět pa-

peže Františka. Po celém světě jsou 

každoročně v noci před 4. postní ne-

dělí otevřeny některé kostely, jež na-

bídnou možnost zpovědi, modlitby 

nebo rozhovoru s knězem. V arcidě-

kanském kostele bude zároveň mož-

nost adorace v kapli Božího Milosr-

denství. 

 

Postní aktivita mládeže – Postní vý-

zva – plakátky s aktivitami pro celé 

postní období, bude k rozebrání v ar-

ciděkanském kostele. Trutnovská 

kalvárie – Jedná se o vymodelovanou 

horu, kterou najdete na stolku upro-

střed kostela. Vedle ní leží několik 

zalepených křížků. Děti si mohou 

vzít křížky růžové, mládež červené a 

dospělým je určena zelená barva. 

Doma po rozlepení křížku zjistíte, 

jaký úkol jste si vylosovali. Může jít 

o modlitbu nebo i nějaký skutek. Spl-

nění je čistě dobrovolné. Když se 

vám to povede, kříž opět zalepte a za-

píchněte k ostatním křížkům do naší 

„trutnovské kalvárie“. 

 

 
Vzadu na stolečku jsou k rozebrání 

brožury Královéhradecké diecéze 

půst. A dále Průvodce Svatým týd-

nem a velikonočním třídením. 

 

Informace z farnosti 

 
V úterý 25.2. se sejdeme po večerní 

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

nedělní liturgická čtení. 

 

Misijní klubko bude 7.3 od 9-11 hod 

na faře. 

 

Dne 13.3. se od 17:30 uskuteční v ar-

ciděkanském kostele křížová cesta 

pro mladé. Následuje mše svatá, po 

které zveme všechny mladé na pose-

zení a malé občerstvení na faru. Více 

informací také najdete na nových 

facebookových stránkách „Vikariát 

Trutnov“. 

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. 


