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Já prosím za ně… 
 K textům 7. neděle velikonoční 
„Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za 

ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji.“ 

(Jan 17,9) 
 

V závěru poslední večeře se Ježíš 
modlí. Modlí se za sebe, za apoštoly za 
Církev. Už apoštolům nic nevysvětluje. 
Kolik krát jim říkal o svém utrpení. Oni 
mu nerozuměli, báli se ho zeptat, 
nebo povídali o něčem jiném. 
Ve chvíli kdy se blíží jeho hodina prosí 
Ježíš za ty, které mu Otec dal. Dobře 
ví, že jsou příliš slabí, než aby s ním 
vytrvali, že jej opustí a někteří i 
zapřou. Mají dobrá předsevzetí, velké 
ideály, ale v hodině zkoušky vyjde 
najevo, že tomu jejich činy 
neodpovídají. 
V té chvíli asi nikdo z apoštolů 
nechápal skutečný význam této 
modlitby. Po Ježíšově vzkříšení a 
nanebevstoupení tomu bylo zcela 
jinak: „Všichni jednomyslně setrvávali 
na modlitbách.“ Sk 1,14. 
Modlitba opřená o pevnou důvěru 
proměňuje srdce člověka a pozvedá 
od prázdných slov k novému životu, 
který do našeho srdce vlévá vzkříšený 
Kristus. Když dovolíme, aby nás Vítěz 
nad smrtí osvobodil od naší slabosti  

 
 
 
a učinil z nás ty, skrze které může 
působit nesmírná moc Božího 
milosrdenství, stane se náš život 
oslavou Boha. 
 

Ježíši, buď našim Pánem a Spasitelem 
a ty sám proměň naše životy v jednu 
velkou oslavu svého jména. Amen. 
o. Jano  
 

 
 

V každém z nás je pramen 

Ducha Svatého 
 

Na putování do hor si s sebou bereme 

vodu do polních láhví. Jedna láhev na 

celé putování ale často nestačí. 

Počítáme  totiž s tím, že narazíme na 

nějaký čistý pramen. Jak je nádherné 

moci se napít přímo z pramene! 

Pramen má v sobě cosi posvátného a 

nedotčeného. V Bibli je Bůh 

představován jakožto pramen života. 

Evangelista Jan hovoří o tryskajícím 



prameni, který dává vodu věčného 

života. Pramen tu uvádí do souvislosti 

s Duchem Svatým. Myšlenku rozvádí 

dále, když vkládá Ježíši do úst slova: 

„‘Ten, kdo ve mě věří, z jeho nitra 

potečou proudy vod.’ To Ježíš řekl o 

Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v 

něho uvěřili“ (srov.  Jan 7,38–39).  
 

I ve mně je tedy pramen Ducha 

Svatého. A jsem-li ve styku s tímto 

svým vnitřním zdrojem, mohu být 

osvěžen. Už se nemusím bát, že mě 

práce vyčerpá. Spoléhám se na to, že 

tento můj vnitřní zdroj je 

nevyčerpatelný, protože je božský. 

Mohu z něho čerpat vnitřní svěžest a 

kreativitu. Mívám někdy období, kdy 

se mi ani trochu nechce do práce. V 

těchto okamžicích mám dojem, že mi 

pod rukama nevzniká vůbec nic 

nového. Jakmile se ale napojím na 

svůj vnitřní zdroj, najednou to začne 

plynout. Tehdy vnímám, že i můj vztah 

k ostatním je mnohem živější. Nejsem 

pod tlakem, že jim musím nabízet 

něco zvláštního. 

Nemusím někde  „tankovat“, ale mo-

hu stále čerpat ze svého nitra. 
 

Při putování je důležité dostatečně 

pít. Na túrách jsme tak vždycky 

odkázáni na nějaký pramen, kde si 

budeme moci doplnit polní láhve. 

Stejný je i obraz našeho života: i zde 

vydáváme síly při práci a v nasazení 

pro druhé. Neustále potřebujeme 

pramen, z něhož bychom mohli čerpat 

a obnovovat ztracené síly. Pro mě je 

takovým pramenem všedního dne 

ticho a modlitba. Ztiším se a obrátím 

se do svého nitra, kde se mohu setkat 

s vnitřním zdrojem, s Duchem Božím, 

který je v mém nitru. 
 

Ježíš řekl: „Ten, kdo ve mě věří, 

z jeho nitra potečou proudy vod“ 

(srov. Jan 7,38–39). 

(www.pastorace.cz zpracováno podle 

knížky: Anselm Grün, Hory a údolí 

života) 

 

Aktuální informace 
Bohoslužby 
Od neděle 17.5. jsou 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 
V sobotu 30.5.2020 bude od 20.00. 

Svatodušní vigilie. Zvlášť zveme ty, co 

v poslední době přijali svátost 

biřmování. 
 

Noc kostelů bude 12.6.2020. 

Vzhledem k současné situaci bude 

otevřen pouze kostel k prohlédnutí a 

osobní modlitbě, a to od 19.00-22.00. 

Věž kostela zůstane zavřená. 
 

V neděli 21.6.2020 bude uděleno 

první svaté přijímání dětem z naší 

farnosti. Prosíme o modlitby za tyto 

děti. 
 

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  

mužské pomocníky o nahlášení účasti 

u Henry Mandyse (tel. 603 483 470) 

nebo ve farní kanceláři, abychom 

mohli připravit práce a nářadí. 
 

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.



 

 

Bohoslužby - arciděkanství Trutnov 

NEDĚLE 7. neděle velikonoční 

24.5.2020 7.45.mše sv. 
7.45 mše sv. 
9:00 mše sv.  

Voletiny (P.Jiří) 
 
Za + manžele Kostelecké a živé a zemřelé členy rodiny 

 11:00 mše sv. Žacléř (P. Jano) 

 18:00   Za +Marii Dohnanskou a živé a zemřelé členy rodiny 

PONDĚLÍ   

25.5. 2020   

ÚTERÝ Sv. Filipa Neriho 

26.5. 2020 17:30 
18:00 mše sv.   

svátost smíření 
za farnost  

STŘEDA  

27.5. 2020   8:00 
  8:30 mše sv. 

svátost smíření 
 

ČTVRTEK  

28.5. 2020 17:30 
18:00 mše sv. 

svátost smíření 
 

PÁTEK  

29.5. 2020 17:30 
18:00 mše sv. 

adorace, svátost smíření 

SOBOTA Sv.Zdislavy 

30.5. 2020   8:30 
20.00 mše sv. 

bohoslužba slova s RCh 
Svatodušní vigilie 

NEDĚLE Seslání Ducha svatého 

31.5. 2020    7:45 mše sv. 
   7:45 mše sv. 
   9:00 mše sv.  
 11:00 mše sv. 

Voletiny (P. Jan) 
 
Za požehnání pro Johanku a Jeníka k narozeninám 
Žacléř (P. Jano) 

 18:00   
 18:30 mše sv. 

svátost smíření 
 

AKCE V TÝDNU 

 Akce mimo bohoslužby nejsou zatím plánovány 
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