Bohoslužby – Řkf Arciděkanství Trutnov
NEDĚLE

1.neděle postní

1.3..2020

7.45 - mše sv.
9.00 - mše sv.
18.00
18.30 - mše sv.

Poříčí
Za požehnání pro syny a jejich rodiny
Svátost smíření

PONDĚLÍ
18.00 - mše sv.

3.3.2020

17.30
18.00 - mše sv.

Svátost smíření
Za farnost

8.00
8.30 - mše sv.

Svátost smíření

ČTVRTEK
5.3..2020

17.30
18.00 - mše sv.

Svátost smíření
Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová
kněžská povolání

17.30
18.00 - mše sv.

křížová cesta + svátost smíření

7.3.2020
NEDĚLE

8.30
2. neděle postní

Bohoslužba slova s RCh

8.3.2020

8.30
9.00 - mše sv.

Svátost smíření
Za + Karla Bůzu, živé a + členy rodiny, za Z. Kopeckého
živé a + členy rodiny
Svátost smíření

PÁTEK
6.3.2020
SOBOTA

18.00
18.30 - mše sv.

Poříčí – neděle 7.45; Voletiny – 4. neděle v měsíci 7.45; Žacléř – neděle 11.00;
Pilníkov – 1. a 3. sobota v měsíci 15.00; Radvanice – 4. sobota v měsíci 15.00
AKCE V TÝDNU

PÁTEK
SOBOTA

FARNÍ ZPRAVODAJ

adorace NSO od 17 hodin přede mší svatou, svátost smíření
v postní době křížová cesta od 17.30, svátost smíření
Bohoslužba slova s Ranními chválami (pokud není oznámeno jinak)
Římskokatolická farnost – arciděkanství Trutnov I.; Školní 155/20; 541 01 Trutnov
Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz,
bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800

P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz

1.3. 2020 / 09

království. Nedávná historická zkušenost lidstva s ďáblovými nabídTu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! kami přece vždy skončila katastroNeboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, fou.
se budeš klanět a jen jemu sloužit.
Ano, my jsme hlína, ale vyrůstá z ní
Mt 4,1-11
květ krásy, na věky nezničitelný.
Je neuvěřitelné, že ďábel útočil i na (P. Jan Rybář)

Nezvaný host

2.3.2020
ÚTERÝ

STŘEDA
4.3..2020

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

samého Krista. Ovšem že - tím více
- denně útočí i na nás. Kdo je to
vlastně? Jeden z milionů duchů, o
nichž píše prorok Daniel a Apokalypsa, kteří stojí před Bohem. Jenže
někteří se zhrozili z Božího plánu
spojit své absolutno s hmotou,
živočišností, s lidstvem. Jako čistí
duchové toto hrdě odmítli, odmítli
tedy i Boha...Ztratili pokoru a svoboda bez pokory plodí vzdor.(To my
lidé ostatně také dobře známe).
Svůdce satan i nás svádí ke vzpouře:
podívej se člověče, je jasné, že svět
patří mně! Nevidíš, že Kristus prohrál a stále prohrává? Pojď za mnou,
nevaž se, odvaž se, zažiješ volnost a
štěstí!
Vážení, tato doba nám pomáhá
vzdálit se od tohoto šmejda a
populisty nenaletět na lákadla jeho

Ze života světců
P. Engelmar Hubert Unzeitig (19111945)

těn v „kněžském“ bloku, kde se tísnilo zhruba 2700 duchovních, většinou katolíků. Pater Engelmar se v
hrůzách koncentračního tábora choval jako statečný muž a křesťan.
V Dachau zemřel jako dobrovolník u
nemocných tyfem. Dobrovolně se
přihlásilo 20 kněží a mezi nimi i P.
Unzeitig. Pouze dva dobrovolníci
tuto nejobětavější službu přežili. Engelmar Unzeitig přinesl nejvyšší oběť
z lásky k bližním. Zemřel 2. března
1945, den po svých 34. narozeninách
a jen několik týdnů před tím, než koncentrační tábor Dachau osvobodila
americká armáda.

a střední Slovensko. Zájemci přihlaTrutnovská kronikářka, pí Mgr. šujte se ve farní kanceláři co nejdříve.
Alena Křivská, připravuje článek o
betlému z našeho kostela (arciděkan- Úklid 2020 - zájemci, pište se do taství). Obrací se proto na nás s bulky vzadu na stolečku. Prosíme
prosbou, zda by někdo neznal nějaké o nové posily, nové skupinky.
informace o tomto betlému (zhotovitel, původ, stáří apod.).
Zároveň prosí o spolupráci někoho, Apoštolát modlitby
kdo ještě umí číst PSANÝ TEXT
-březen
KURENTEM.
Pokud byste takové informace mohli
poskytnout, prosím, sdělte to S.
Evangelizační úmysl
Freibertovi.
Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrInformace z farnosti
vala ve věrnosti evangeliu a rostla v
Zemřel ve vyhlazovacím koncentračjednotě.
ním táboře v Dachau. Proti nenávisti V pátek 6.3. bude vést pobožnost křístavěl lásku a na krutost odpovídal žové cesty Misijní klubko.
mírností. Jeho příklad ať nám poNárodní úmysl
může být svědky milosrdné lásky a Misijní klubko bude 7.3. od 9-11 hod.
Za farní společenství – ať jsou na
naděje i uprostřed soužení.“ (Papež na faře.
přímluvu sv. Vojtěcha dobrým záFrantišek)
V neděli 8.3. bude dětská mše svatá. zemím pro hledající, katechumeny,
trpící a nemocné.
Postní kalendář - inspirace na
Dne
13.3.
se
od
17:30
uskuteční
v
arkaždý den
Česká křesťanská environmen- ciděkanském kostele křížová cesta
tální síť vydala jako každý rok tipy pro mladé. Následuje mše svatá, po
na každý den, jak se oprostit od zby- které zveme všechny mladé na posetečných věcí a tlaků a příznivě tak zení a malé občerstvení na faru. Více
ovlivnit nejen svůj duchovní život, informací také najdete na nových
facebookových stránkách „Vikariát
ale i životní prostředí.
Kalendář je ke stažení v pdf. na strán- Trutnov“.

P. Engelmar Hubert Unzeitig, CMM
se narodil 1. března 1911 v Hradci
nad Svitavou. Jeho rodiče byli velmi
zbožní rolníci. Otec padl v řadách rakouské armády během 1. světové
války, a tak se matka musela sama
starat o šest dětí. Ve škole a doma
mluvil Hubert německy. Česky se naučil až během služby u českého sedláka ve Vřesicích, kde pracoval jako
čeledín. V roce 1927 se rozhodl pro
kněžskou a misionářskou službu. Na
kněze byl vysvěcen po studiích ve
Würzburgu 6. srpna 1939.
Jako kněz působil v protektorátu Čechy a Morava. Již 21. dubna 1941 byl
zatčen na základě udání místních
agentů, kteří ho obvinili ze „záludného vyjadřování“ při kázáních v
kostele a z „obrany Židů“. Vystupoval totiž proti nacismu a deportacím
Židů. Dne 3. června 1941 byl třicetiletý P. Unzeitig poslán do Dachau u
Mnichova. Jako duchovní byl umís- kách www.pastorace.cz

Žádost o spolupráci

Společně s Farností HSM pořádáme
22.5.-24.5. farní pouť na západní

