
 

 
 
 
Blahopřejeme… 
V pátek 24.4. si připomínáme svatého 
Jiří. V tento den slaví svůj svátek i kněz 
naší farnosti P. Jiří. Blahopřejeme mu 
k svátku, vyprošujeme Boží požehnání 
na přímluvu sv. Jiřího. A děkujeme, že 
nás v této době obohatit svými články 
ve Zpravodaji. 

 
Tehdy i dnes… 
K textům 3. neděle velikonoční 
„Vtom se jim otevřely oči a poznali 
ho. On jim však zmizel.“ (Lk24,31) 

 

Zločinec se prý rád vrací na místo činu, 

ale člověk zklamaný prchá odtud, kde 

byly jeho naděje pohřbeny.  To byl i 

případ Ježíšových učedníků z Emauz.  

To je případ Ježíšových učedníků i 

dnes. Tisíce zklamaných věřících utí-

kají z církve, kde jim umřela naděje. 

Nejen v Německu a jižní Americe. Ti 

emauzští také neměli s Bohem trpěli-

vost. Byli hr hr… Kdo počká, ten se do-

čká. Dočkali se ti v jeruzalémském uza-

mčení, kam za nimi přišel oslavený 

Kristus. Ale on neopustil ani ty netrpě-

livé emauzáky. Nenabídl jim své rány,  

 

 

 

 

 

ale zůstala jim jeho Eucharistie, a to 

hluboko v srdci, navždy.  
 

 
 

Profesorka UK Vacková byla ve vězení 

15 let beze mše. I dnes jsme celé týdny 

beze mše. Ježíš učil lidi 3 roky a pak 

sloužil jedinou "mši". My jsme ji zvyklí 

sloužit 365 dní, ovšem to učení nás tak 

neláká... Růženka Vacková ale za těch 

15 let vězení svou věrouku umocnila 

snad až na svatozář... (P. Jan Rybář)   

 

Rodinné Velikonoce 
Svědectví „Jak prožíváme tuto dobu“ 
 

V postní době pro nás bylo největší vý-

zvou nenechat se strhnout všudypří-

tomnou atmosférou strachu a upřít 

svou mysl na Ježíše jako jediný zdroj 

života. Ve Svatém týdnu jsme každý 

Bohoslužby - arciděkanství Trutnov 

NEDĚLE 3. neděle velikonoční 

26.4.2020    9:00 mše sv.  přímý přenos mše sv. z kaple BM bez účasti lidu 

17:00 až 18:00   otevřený kostel k adoraci, osobní modlitbě 
možnost sv. smíření a sv. přijímání 

PONDĚLÍ   

27.4. 2020   

ÚTERÝ  

28.4. 2020 17:30 
18:00 – mše sv.   

svátost smíření 
Za farnost  účast do 15 věřících 

STŘEDA Sv. Kateřiny Sienské 

29.4. 2020   8:00 
  8:30 mše sv. 

svátost smíření 
účast do 15 věřících 

ČTVRTEK  

30.4. 2020 17:30 
18:00 mše sv. 

Svátost smíření 
účast do 15 věřících 

PÁTEK první pátek v měsíci 

01.5. 2020 17:30 
18:00 – mše sv. 

první pátek v měsíci, adorace, svátost smíření 
účast do 15 věřících  

SOBOTA Sv. Atanáše 

02.5. 2020   8:30 
15:00 mše sv. 

bohoslužba slova s RCh, účast do 15 věřících 
Pilníkov mše svatá, účast do 15 věřících 

NEDĚLE 4. neděle velikonoční 

03.5. 2020    9:00 mše sv.  přímý přenos mše sv. z kaple BM bez účasti lidu 

17:00 až 18:00   otevřený kostel k adoraci, osobní modlitbě 
možnost sv. smíření a sv. přijímání 

  

AKCE V TÝDNU 

 
 
Akce mimo bohoslužby nejsou zatím povoleny 
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den společně s dětmi putovali příro-

dou po stopách Kristových, abychom 

si u zapomenutých křížků a kapliček 

vyprávěli o posledních dnech našeho 

Pána. Nezapomenutelným zážitkem 

se stala poslední večeře s pečínkou, 

nekvašenými chleby a kalichem „vína“ 

prožitá očima učedníků, po níž násle-

dovalo zastavení v Getsemanské za-

hradě (vytvořené u obrazu Krista 

v rohu místnosti) doprovázené spo-

lečným zpěvem a modlitbou. Pro při-

pomenutí utrpení Páně nám poslou-

žila křížová cesta vedoucí borovým há-

jem za vesničkou v kopcích, kde byl 

dostatek času i na zamyšlení nad jed-

notlivými zastaveními, Boží hrob se 

svícemi byl poté doma k dispozici pro 

tichou modlitbu všem členům rodiny 

až do sobotního večera. Na neděli 

Zmrtvýchvstání Páně se děti těšily nej-

více, protože tušily velkou oslavu a je-

jich očekávání bylo skutečně napl-

něno, absence pondělní koledy je tak 

vůbec netrápila. Nechtěli jsme zapo-

mínat ani na společenství církve, 

k čemuž nám pomáhaly přímé pře-

nosy velikonočních obřadů. I když 

Svatý týden je již za námi, budeme 

ještě dlouhou dobu vzpomínat na in-

tenzivně prožité „rodinné“ Veliko-

noce. (Lukáš Janda) 
 

Zmírnění opatření 
Tuto neděli 26.4. bude ještě vše při 

starém, tj. bude přímý přenos mše sv. 

z kaple BM (P. Jano) a večer bude od 

17 do 18 hodin otevřen kostel 

k osobní modlitbě, adoraci, sv. 

smíření a sv. přijímání. Bude také 

otevřen kostel v Žacléři od 11 hodin 

(jáhen Michal). 
 

Od pondělí 27.4. dochází ke zmírnění:  

- od 27.4. bohoslužby s účastí 15 osob 

- od 11.5. bohoslužby s účastí 30 osob 

- od 25.5. bohoslužby s účastí 50 osob 

V naší farnosti je úprava počtu na 15 

účastníků pro nedělní bohoslužby nere-

alizovatelná, proto budou ještě v neděli 

3.5. a 10.5. od 9:00 přímé přenosy mše 

svaté z kaple jako doposud a večer od 

17 do 18 hodin bude otevřen kostel 

k adoraci, sv. smíření (P. Jano) a k sva-

tému přijímání. 
  

Od úterý 28.4. budou ve všední dny 

mše svaté v kostele dle zavedeného 

pořádku. Předpokládá se obvyklý počet 

účastníků do 10 osob, což vyhoví poža-

davku maximálního počtu 15 účastníků. 

Na první pátek 1.5. bude v kostele od 

17:30 adorace NSO a od 18:00 mše 

svatá.  

O nedělích 17.5. a 24.5. budou již v kos-

tele NPM mše svaté, a to v 7:45, v 9:00 

a v 18:30 hodin. Aby se zajistila max. 

účast 30 účastníků, budou již od této 

neděle připraveny v chodbě kostela lis-

tiny s rozdělením do tří skupin, kde se 

mohou zájemci zapsat až do povole-

ného počtu. Ranní mši svatou v 7:45 do-

poručujeme pro věřící staršího věku, ale 

ne výhradně. Pokud se někdo nemůže 

osobně zapsat, lze to udělat e-mailem 

na farnost: rkf.trutnov@dihk.cz nebo 

požádat jinou osobu o zápis do tabulky. 

Sloužit budou P. Jano a P. Jiří. 

Nedělní mše budou také v 7:45 v Poříčí 

a v 11:00 v Žacléři.  

V neděli 31.5. (slavnost Seslání Ducha 

svatého) bude již povolený počet účast-

níků 50, a to je v Trutnově zvládnutelné. 

Na výběr budou tři mše svaté (7:45, 

9:00 a 18:30) a bude opět připravena 

tabulka s možností zápisu do termínu. 
 

Uvedený plán je zpracován dle stavu 

k 21.4.2020. V případě změn bude 

upraveno. O dalších změnách či naříze-

ních vás budeme i nadále informovat ve 

Zpravodaji, na webových stránkách 

a e-mailem. 

 

Další informace 
Nadále platí až do 7.6. 2020 dispenz 

diecézního biskupa od fyzické účasti na 

nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. 

Účastí na kterékoliv bohoslužbě v týd-

nu (tedy i ve všední den) splňuje věřící 

svoji nedělní povinnost. Všechny boho-

služby jsou povoleny s nutností dodržo-

vání pravidel ochrany zdraví před náka-

zou koronaviru, tj. dodržovaní roze-

stupů minimálně 2 metrů (s výjimkou 

členů jedné rodiny či domácnosti), pou-

žití roušky a povinné dezinfekce rukou 

(bude zajištěno u vstupu do kostela). 

V kostele budou označená místa pro vě-

řící, aby byla předepsaná vzdálenost 

dodržena. Obdobná pravidla platí i pro 

svatby, křty a pro svátost smíření. 

Mimo bohoslužby je nadále zrušen veš-

kerý další program ve farnostech, který 

vyžaduje shromažďování lidí. 

 

Apoštolát modlitby květen 2020 
 

Všeobecný úmysl 

Jáhni 

Modleme se, aby jáhni, věrní službě 

Slova a chudým, byli pro celou církev ži-

vým znamením. 
 

Národní úmysl  

Za kněze, řeholníky a řeholnice 

Ať je na přímluvu sv. Radima dostatek 

Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi 

nasazují svůj život pro Krista a službu 

druhým. 
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