Bohoslužby - arciděkanství Trutnov
NEDĚLE
03.5.2020

4. neděle velikonoční
9:00 mše sv.
17:00 až 18:00

Přímý přenos mše sv. z kaple bez účasti lidu (P.Jiří)
za maturanty
otevřený kostel k adoraci, osobní modlitbě
možnost sv. smíření a sv. přijímání (P.Jiří)

PONDĚLÍ
04.5. 2020
ÚTERÝ
05.5. 2020
STŘEDA
06.5. 2020
ČTVRTEK
07.5. 2020
PÁTEK
08.5. 2020

17:30
svátost smíření
18:00 – mše sv.
za farnost (účast do 15 věřících)
Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8:00
svátost smíření
8:30 mše sv.
(účast do 15 věřících)
17:30
Svátost smíření
18:00 mše sv.
za kněze (účast do 15 věřících)
Panny Marie – prostřednice všech milostí
17:30
adorace, svátost smíření
18:00 – mše sv.
(účast do 15 věřících)

SOBOTA
09.5. 2020
NEDĚLE
10.5. 2020

8:30

bohoslužba slova s RCh, (účast do 15 věřících)

5. neděle velikonoční
9:00 mše sv.
17:00 až 18:00

18

3.5.2020

přímý přenos mše sv. z kaple bez účasti lidu (P.Jano)
za + Marii Malaníkovou a Marii Chrastinovou
otevřený kostel k adoraci, osobní modlitbě
možnost sv. smíření a sv. přijímání (P.Jano)

AKCE V TÝDNU

Akce mimo bohoslužby nejsou zatím povoleny
Římskokatolická farnost – arciděkanství Trutnov; Školní 155/20; 541 01 Trutnov kancelář
tel. 491 004 922; 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

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

Dobrý pastýř…
K textům 4. neděle velikonoční
„Já jsem přišel, abyste měli život
a měli ho v hojnosti.“ (srov. J 10,10)
Jsme my křesťané hloupé ovce? Být
ovcí nám není úplně vrozené: chtěli
bychom být spíše lvy, kteří se prosadí
silným hlasem a vlastní silou, "uloví
potravu". Lev poslouchá svůj silný řev,
ovce slyší hlas pastýře. Lev loví
a spoléhá pouze na svou rychlost,
hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu
dát, přesněji nechává se k pastvině
vést. Jenže ovce z evangelia nejsou
zrovna ty hloupé, ale ty "důvtipné",
protože nalezly cestičku k životu. Vědí,
že bez Krista není možné dojít
k pastvinám skýtajícím potravu. A kdo
je ovcí "v duchu evangelia", je
obezřetný, protože se nechává
obdarovat, dovést k "travnatým
nivám" (Ž 23,2).
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede
k pastvinám "stádo" anonymních
ovcí. Každého volá jménem, každého
jinak,
zcela
osobně
tím
nejvlastnějším
a nejdůvěrnějším
jménem. Toto zcela osobní volání
prozrazuje, že má s každým z nás
jedinečný vztah.

Ví o tom, kde se každý z nás nachází
a vábí, přitahuje k sobě.

Jako dobrý pastýř nás Ježíš vyvádí
z našich vysněných klamných lučin,
které neslibují tučnou pastvu, ale jen
krátkodobé uspokojení pocitu hladu
(naše zbožněné vztahy, plány,
hmotné či duchovní dary). Klamné
pastviny, kde jsou ukryti draví vlci,
připraveni vyjít a rozsápat. A ovce se
zachrání tehdy, když se drží blízko
svého pastýře, bedlivě nastraží uši,
aby nepřeslechly jeho hlas a nevydaly
se po falešné stezce.
Poslouchat hlas pastýře, jít za ním… to
můžeme jen tehdy, když považujeme
Krista za dobrého pastýře. Ba co víc:
za pastýře věrného, který vede
i v temném údolí životní krize,
v temném údolí skleslosti a celkového

vyčerpání.
V temném
údolí
beznadějné situace. Kristus má moc
vyvádět i z takových míst a přivádět k
dobrým pastvinám, svěžím, s bohatě
prostřeným stolem (Ž 23,5).
Být lvem znamená být bez Krista, bez
života. Být ovcí znamená být ve společenství s Kristem.
(Angelo Scarano – www.pastorace.cz)

List Svatého otce věřícím
k měsíci květnu 2020
Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid
zvláště silně projevuje lásku a úctu
Panně Marii. V tomto měsíci se
tradičně modlíme doma s rodinou
růženec. Omezení kvůli pandemii
nás „nutí“ docenit tento rodinný
rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout
každého, aby v měsíci květnu znovu
objevil krásu domácí modlitby
růžence. Je možné tak činit
společně, anebo jednotlivě, a podle
situace se můžete rozhodnout
využívat co nejlépe obě možnosti.
Tak či onak tomu ovšem napomůže
jedno tajemství, a tím je
jednoduchost. Nejen na internetu
lze najít dobré vzory, kterých se při
modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty modliteb
k Panně Marii, které můžete připojit

na konci růžence a které se i já budu
v květnu modlit v duchovním
spojení s vámi všemi. Přikládám je
k tomuto listu, aby byly všem
k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li
společně rozjímat Kristovu tvář
srdcem Marie, naší Matky, sjednotí
nás to ještě silněji jako duchovní
rodinu, a tak dokážeme tento čas
zkoušky překonat. Budu se modlit za
vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a
vy se prosím modlete za mě. Děkuji
vám a ze srdce vám žehnám.
Papež František.
Modlitba
Maria, ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení
nemocných, tobě, která ses u paty
kříže spojila s Ježíšovým utrpením a
uchovala si pevnou víru. „Záchrano
římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí, a my
víme, že se postaráš, aby se tak jako
v galilejské Káně i k nám po čase
zkoušky vrátila radost a veselí.
Matko božské lásky, pomoz nám
podřizovat se Otcově vůli a konat to,
co nám řekne Ježíš. Neboť on na
sebe vzal naše utrpení a našimi
bolestmi se obtížil, aby nás – skrze
kříž – dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme…

Aktuální informace
Tuto neděli 3.5. bude ještě přímý
přenos mše sv. z kaple BM (P. Jiří) a
večer bude od 17 do 18 hodin otevřen
kostel k osobní modlitbě, adoraci, sv.
smíření a sv. přijímání. Bude také
bohoslužba (mše) v Žacléři od 11 hod.
Zatím platí:
- od 27.4. bohoslužby s účastí 15 osob
Nově platí:
- od 11.5. bohoslužby s účastí 99 osob
V naší farnosti je úprava počtu na 15
účastníků pro nedělní bohoslužby
nerealizovatelná.
Pravděpodobně
ještě v neděli 10.5. bude od 9:00
přímý přenos mše svaté z kaple jako
doposud a večer od 17 do 18 hodin
bude otevřen kostel k adoraci, sv.
smíření a k svatému přijímání.
Ve všední dny budou mše svaté
v kostele dle zavedeného pořádku.
Předpokládá se obvyklý počet
účastníků, což vyhoví požadavku
maximálního počtu 15 účastníků (a od
11.5. bez omezení).
O nedělích od 17.5. budou již
v kostele NPM mše svaté, a to v 7:45,
v 9:00 a v 18:30 hodin s maximálním
počtem 100 účastníků, což pro nás
znamená prakticky bez omezení.
I nadále ale doporučujeme ranní mši
svatou v 7:45 hodin nebo večerní mši
svatou v 18:30 hodin pro věřící

staršího věku (z důvodu menšího
rizika vzhledem k menší účasti
věřících). Ale ne výhradně.
Předpokládaný zápis na mše svaté
nebude potřeba.
Nedělní mše budou také v 11 hodin
v Žacléři. V Poříčí mše svaté z důvodů
rekonstrukce kostela zatím nebudou,
ale uvažuje se o využití kostela ve
Voletinách.
Uvedený plán je zpracován dle stavu
k 1.5.2020. Nevíme, kdy vláda zruší,
co zítra vyhlásí, a proto sledujte
aktuální informace. O dalších
změnách či nařízeních vás budeme i
nadále informovat ve Zpravodaji, na
webových stránkách a e-mailem.

Apoštolát modlitby květen
2020
Všeobecný úmysl
Za jáhny
Modleme se, aby jáhni, věrní službě
Slova a chudým, byli pro celou církev
živým 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.

