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U Otce je mnoho příbytků…
K textům 5. neděle velikonoční
“Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v
Boha, věřte i ve mne“. (J 14,1)
Tato neděle nás zve k tomu, abychom
oživili radostnou jistotu, že máme
místo u Otce. Jinými slovy: u Boha
máme připravený příbytek. Je to jako
kdybychom řekli, že po dlouhé (či
kratší) cestě tímto životem najdeme
přichystaný pokoj s naší jmenovkou:
pokoj přímo pro nás, na naše jméno!
A tam bude vše připraveno. Tam
budeme skutečně doma: natolik, že
nás nikdy nenapadne „tady se nedá
žít!“ Je zbytečné chtít si představit
takový „příbytek“ konkrétněji (sklouzli
bychom k představám „pozemského
ráje“. Tím jedním si však můžeme být
naprosto jisti: u Otce budeme mít
prostor k životu. A prostor k životu –
to je žít naplno, realizovat své touhy
(očištěné a „prozářené v Božím
světle“). Teprve v tomto příbytku u
Otce skutečně spočineme, podobně
jako po namáhavém putování. Toto
osvěžující spočinutí bude plodem
Otcovy
blízkosti:
konečně
„spočineme“,
protože
budeme
definitivně „přijati“.

A toto přijetí (bezmezné) bychom
mohli nazvat domovem.
Tento domov u Otce nemusíme
očekávat „teprve jednou“, ale
můžeme jej prožívat už nyní „na
cestě“ (už teď totiž prožíváme
společenství s Otcem!). Dnešní
evangelium je skutečně „radostnou
zvěstí“: u Otce můžeme být doma.
Nejsme
jen
jeho
učedníci,
„služebníci“, či přátelé, ale dokonce
jeho „domácí“. Tedy ti, kteří se nemusí
přetvařovat, chovat podle určitých
konvencí coby cizí „návštěvníci“. Otec
z nás nechce mít „návštěvníky“. On
z nás chce mít členy vlastní rodiny, kde
jsou vztahy natolik důvěrné a blízké,
že On je pro nás tatínkem. Takového
nám ho zjevil Kristus. A jako takového
ho můžeme objevovat už v tomto
životě – zakoušet jeho mocnou
blízkost, která nás ochraňuje
v různých životních peripetiích, jeho
chápající tvář, před kterou můžeme
najít odvahu „vylévat“ svoji bolest
nebo vztek, jeho vlídné přijetí, které
nás neodsuzuje, i kdyby naše hříchy
byly červené jako šarlat. Až si
povzdechneme „tady se žít nedá“,
vzpomeňme si, že u Otce „se žít dá“.

Tato jistota nemá být pobídkou
k útěku z tohoto nemožného světa,
ale posilou vytrvat na cestě - a pozvat
na tuto cestu i ty, kteří žijí dosud bez
Otce. (podle Angelo Scarana –
www.pastorace.cz)

List Svatého otce věřícím
k měsíci květnu 2020
…pokračování z minulého čísla
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá
Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy
celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se
utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko
naše, a pod tvou ochranou hledáme
útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie
koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a
oplakávají své drahé zesnulé –
pohřbené často tak, že to pozůstalé
ještě více zraňuje. Buď oporou těm,
které trápí nemoc jejich blízkých, a
přitom jim kvůli prevenci nákazy ani
nemohou být nablízku. Naplň nadějí
všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a
zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás
u Boha, Otce milosrdenství, aby se
toto veliké utrpení skončilo a znovu
nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v

Káně se i nyní přimlouvej u svého
božského
Syna,
aby
rodiny
nemocných i zemřelých došly útěchy a
jejich srdce se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry,
zdravotníky i dobrovolníky, kteří
v této nouzové situaci stojí v první linii
a pro záchranu druhých nasazují
vlastní život. Podpírej je v jejich
hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí
síla, velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem
i nocí pečuje o nemocné, a také
kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo
působí ve vědeckém výzkumu, aby
dokázali najít účinná řešení, jak tento
virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať
jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo
postrádají základní životní potřeby,
a hledají sociální i ekonomická řešení
v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím
lidstva, aby ohromné prostředky
investované do vývoje zbraní a jejich
nákupu sloužily raději na podporu
výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.
Papež František
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020,
svátek sv. Marka, evangelisty

Aktuální informace
Tuto neděli 10.5. bude ještě
naposledy 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 mše sv. v Žacléři
od 11 hod.
Zatím platí:
- do 10.5. bohoslužby s účastí 15 osob
Dále platí:
- od 11.5. bohoslužby účast 100 osob
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání:
celebrující, asistující, kostelník,…
V naší farnosti je úprava počtu na 15
účastníků pro nedělní bohoslužby
nerealizovatelná, takže v neděli 10.5.
bude od 9:00 přímý přenos mše svaté
z kaple 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 bez problému vyhoví
požadavku maximálního počtu 100
účastníků
O nedělích od 17.5. budou již
v kostele NPM mše svaté. Abychom
zajistili v kostele NPM maximální
povolený počet 100 účastníků (hlavně
pro dopolední mši svatou od 9:00

hodin), bude sloužena navíc ranní mše
v 7:45. Mše v 9:00 a v 18:30 hodin
zůstávají.
Prosíme využijte, kdo můžete,
k návštěvě nedělní mše svaté ranní
nebo večerní termín. I nadále
doporučujeme ranní mši svatou
v 7:45 hodin nebo večerní mši svatou
v 18:30 hodin pro věřící staršího věku
(z důvodu menšího zdravotního rizika
vzhledem k menší účasti věřících). Ale
ne výhradně.
Nedělní mše budou také v 11 hodin
v Žacléři a 17.5 také ve Voletinách.
Uvedený plán je zpracován dle stavu
k 10.5.2020. 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.

Bohoslužby - arciděkanství Trutnov
NEDĚLE
10.5.2020

4. neděle velikonoční
9:00 mše sv.
11:00 mše sv.
17:00 až 18:00

PONDĚLÍ
11.5. 2020
ÚTERÝ
12.5. 2020
STŘEDA
13.5. 2020
ČTVRTEK
14.5. 2020
PÁTEK
15.5. 2020
SOBOTA
16.5. 2020
NEDĚLE
17.5. 2020

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

17:30
18:00 – mše sv.

svátost smíření
za farnost

8:00
8:30 mše sv.
Sv. Matějě
17:30
18:00 mše sv.

svátost smíření
za Vijay Varman
Svátost smíření

17:30
adorace, svátost smíření
18:00 – mše sv.
Sv. Jana Nepomuckého
8:30
bohoslužba slova s RCh
15:00 mše sv.
Pilníkov
6. neděle velikonoční
7:45 mše sv.
7:45 mše sv.
9:45 mše sv.
11:00 mše sv.
18:00
18:30 mše sv.

Voletiny (P. Jiří)
AK (P. Jano)
AK (P. Jano)
Žacléř (P. Jano)
Svátost smíření
Za požehnání pro Dominika k narozeninám
AKCE V TÝDNU

Akce mimo bohoslužby nejsou zatím plánovány
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