
 

Bohoslužby - arciděkanství Trutnov 
NEDĚLE 6. neděle velikonoční 

17.5.2020    7:45 mše sv. 
   7:45 mše sv. 
   9:00 mše sv 

Voletiny 
AK 
AK 

 11:00 mše sv. Žacléř 

 18:00   
 18:30 mše sv. 

svátost smíření 
za požehnání pro Dominika k narozeninám 

PONDĚLÍ   
18.5. 2020   
ÚTERÝ  
19.5. 2020 17:30 

18:00 – mše sv.   
svátost smíření 
za farnost  

STŘEDA Sv. Klementa Maria Hofbauera 
20.5. 2020   8:00 

  8:30 mše sv. 
svátost smíření 
za Alexandra Nováka a + Anežku Lejskovou 

ČTVRTEK Slavnost Nanebevstoupení Páně 
21.5. 2020 17:30 

18:00 mše sv. 
Svátost smíření 
za farnost 

PÁTEK  
22.5. 2020 17:30 

18:00 – mše sv. 
adorace, svátost smíření 
za posilu v nemoci s prosbou za uzdravení 

SOBOTA Sv. Jana Nepomuckého 

23.5. 2020   8:30 
15:00 mše sv. 

bohoslužba slova s RCh 
Radvanice 

NEDĚLE 7. neděle velikonoční 

24.5. 2020    7:45 mše sv. 
   7:45 mše sv. 
   9:00 mše sv.  

Voletiny  
AK  
AK  

 11:00 mše sv. Žacléř 

 18:00   
 18:30 mše sv. 

svátost smíření 
za + Marii Dohnanskou a živé a zemřelé členy rodiny 

AKCE V TÝDNU 

 Akce mimo bohoslužby nejsou zatím plánovány 

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 
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Zase k vám příjdu… 
K textům 6. neděle velikonoční 
“Nenechám vás sirotky. Zase k vám 
přijdu.“. (J 14,1) 
 

Uprostřed evangelního úryvku dnešní 
neděle čteme slova, která se mnohým 
z nás mohou zdát poměrně složitá. 
Znějí jinotajně, nesrozumitelně nebo 
paradoxně. Jedná se o typický způsob 
Janova vyjadřování, kdy se snaží vtělit 
velké Boží skutečnosti a tajemství do 
slov lidských, která na to ze své 
podstaty nestačí. Máme proto 
tendenci tuto pasáž pominout. 
Napomáhá tomu i úvod a závěr čtení. 
Jedná se o vcelku srozumitelný a prak-
tický text. Popisuje hlavní charakte-
ristiky Božího muže či ženy. To jsou ti, 
kteří Boha milují a zachovávají jeho 
přikázání. Není na tom nic moc 
složitého, dá se to i dobře morálně 
uchopit. Jde proto o poměrně vděčný 
text, kterého se snadno chytíme. 
A co je tedy v onom středu? Zvěst o 
Ježíšově příchodu mezi nás. O pří-
chodu nenápadném, pro svět zcela 
nezachytitelném, nicméně nesmírně 
důležitém. Ježíš přichází, aby člověka 
uvedl do poznání Božích tajemství a 
do života v Boží přítomnosti: „Svět mě 

 

 

už neuvidí, ale vy mě zase uvidíte … 
v onen den poznáte, že já jsem ve 
svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás“. 
To značí, že poznáte, že já a Otec 
jedno jsme. Poznáte Otce, jako ho 
znám já. Zároveň budu ve vás, takže 
poznáte, že i Bůh je ve vás a že i vy jste 
v Bohu. 
Nemyslí se tím poznání intelektuální. 
Bůh lidský rozum převyšuje, pouhým 
intelektem ho poznat nelze. Nemyslí 
se tím ani pouhá temná víra, která je 
přesvědčena, že něco bude až jednou. 
Jedná se o poznání plynoucí z dotyku 
se skutečností. Tak jako Adam 
poznával Evu ve smyslu, že si uvědo-
moval, jak k němu bytostně patří; že je 
vzata z něho, že je s ním jedno tělo, 
jedna bytost. Bylo to poznání, ze 
kterého vzešlo Adamovo zvolání: „To 
je kost z mých kostí, tělo z mého 
těla…“ (srv. Gen 2,23) Je to možná 
i ono hmatatelné poznání, které chtě-
la mít Marie Magdalská, když toužila 
Ježíše obejmout „v zahradě zmrtvých-
vstání“. Ježíš jí to nedovolil s odůvod-
něním, že ještě nevystoupil k Otci. 
(srv. Jan 20,17) V dnešním úryvku již 
k Otci vystoupil. A sám se od Otce 
vrací k těm, kteří tu zůstali. Vrací se 



v Duchu svatém, aby nás on sám 
obejmul a abychom mi mohli 
obejmout jeho. Abychom byli v Otci 
a Otec byl v nás. Abychom ono hmata-
telné poznání Boha konečně měli, od 
nyní, až na věky…  (P. Jiří Pilz) 
 

Neděle modliteb 
za pronásledované křesťany 
Křesťané jsou nadále nejpronásledo-
vanější náboženskou skupinou a útlak 
stále roste. I když většinou vychází 
z náboženského fundamentalismu, 
především islámského, tak represe 
proti křesťanům narůstají i v jiných 
zemích. Zvláště tragická je situace na 
Středním východě, v místech počátků 
křesťanství, kde křesťanským církvím 
hrozí úplný zánik. Charakter genocidy 
má pak protikřesťanský teror v Nigérii, 
kde se křesťané stali lovnou zvěří. 
Situace náboženských menšin, jako 
jsou křesťané, je v různých muslim-
ských zemích velmi odlišná. Téměř 
v žádné zemi s muslimskou většinou 
není náboženská svoboda realizová-
na. Pod tlak se však dostávají i křesťa-
né na Západě, zejména vlivem agre-
sivního liberalismu a sekularizace. 
Solidarita s pronásledovanými má 
biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-
li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ 
(srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je 
důležité si uvědomit, že v praktické 

rovině jsme právě my často jedinými, 
kteří mohou ještě pomoci. Spojme se 
proto s pronásledovanými křesťany 
v modlitbě a v konkrétní hmotné 
pomoci formou nedělní sbírky. 
 

Poděkování 
Touto nedělí končí pro nás období 
nejpřísnějších pandemických opat-
ření. Období, které nám znemožnilo 
účast na bohoslužbách a dalších 
farních akcí.  Nejhorší bylo pro nás 
přijmout skutečnost, že letošní Veliko-
noce budou bez návštěvy kostela. Byla 
to doba, kdy jsme museli být více 
„samostatní“ a pro účast na mších 
volit televizi nebo internet. Některé 
rodiny využily možnosti rodinných 
katechezí a domácích bohoslužeb. 
Snažili jsme se o předávání aktuálních 
informací ve Farním zpravodaji a na 
internetových stránkách. Celou dobou 
nás provázela nadějeplná slova našich 
kněží P. Jana a P. Jiřího a neúnavného 
přispívatele do Zpravodaje P. Jana 
Rybáře. Moc děkujeme! Ta slova byla 
pro nás vždy povzbuzením. Děkujeme 
také P. Jiřímu za soubor článků k pan-
demii. Od Květné neděle jsme farní-
kům nabídli přímé přenosy bohoslu-
žeb z naší kaple, které byly dle ohlasů 
kladně přijaty. Děkujeme všem, kdo se 
na přenosech a přípravě podíleli – 
technikům, hudebníkům, lektorům a 
těm, kdo uklízeli a vyzdobili kapli.  

Aktuální informace 
Bohoslužby 
Od této neděle 17.5. budou již v trut-
novském kostele NPM i nedělní mše 
svaté. Abychom zajistili maximální 
povolený počet 100 účastníků na mši 
svaté, rozšiřujeme nabídku nedělních 
bohoslužeb o ranní mši svatou v 7:45 
hodin. Cílem je „odlehčit“ nejvíce 
farníky využívané bohoslužbě v 9:00. 
Všechny vás vyzýváme k respektování 
opatření proti šíření koronaviru, tedy 
zachování odstupů, používání roušky 
a při vstupu použití dezinfekce rukou. 
Ranní mši svatou v 7:45 a večerní 
v 18:30 doporučujeme starším 
farníkům, kde předpokládáme menší 
účast a tím nižší riziko nákazy.   
O nedělích budou také mše svaté 
v Poříčí - Voletinách v 7:45 hodin a 
v Žacléři v 11:00 hodin.  
Sobotní mše svaté s nedělní platností 
v Pilníkově a v Radvanicích budou jako 
obvykle od 15 hodin dle rozpisu. Mše 
svaté ve všední dny budu v obvyklém 
pořádku. 
 

Informace z farnosti 
 

Provoz farní kanceláře zůstává v ome-
zeném režimu: 
středa od 9:15 do 12:00 hodin 
pátek od 8:00 do 14:30 hodin. 
 

V sobotu 6.6.2020 dopoledne bude 
od 9 hodin brigáda na stavbu altánu 

v Dračí rokli.  Žádáme ochotné po-
mocníky o nahlášení účasti u Henry 
Mandyse (tel. 603 483 470) nebo ve 
farní kanceláři. 
 

Nedělní mše sv. v Trutnově III - Poříčí 
jsou do odvolání přesunuty do kostela 
ve Voletinách, a to z důvodu opravy 
interiéru kostela Sv. Petra a Pavla 
v Poříčí. 
 

Výuka náboženství v tomto školním 
roce již nebude. Bude probíhat pouze 
příprava dětí na první svaté přijímání 
(P. Jan) 
 

Farní den v červnovém termínu se 
nebude konat. Předpokládáme, že se 
sejdeme až po letních prázdninách 
počátkem září. 
 
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


