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Z nebe se ozval hukot 
K textům Seslání Ducha svatého 
„Najednou se ozval z nebe hukot, jako 
když se přižene silný vítr… “ (Sk. 2,2) 
 

V den Letnic se z nebe ozval hukot, 
jako by se řítil prudký vítr. To je 
charakteristika Svatodušní neděle. 
Vítr! Teprve teď můžeme pochopit, 
proč Ježíš nikdy neužíval ten náš 
uklidňující termín "Duch svatý", ale 
vzrušující RUAH - vítr, vichřice 
(aramejsky). Při vichru se člověk 
soustředí na bezpečí svého života a 
vše ostatní jde bokem. Božské věci 
jsou totiž přístupné jen přes symboly.  
 

 
 

Nejenom vítr, vichřice, ale i oheň, 
světlo, voda, ba povodeň (Jan 7,38) 
jsou symboly Ducha, aby s člověkem 
hnul a on nesetrvával v ubohosti víry 
jako pouhé pojistky na to, co možná  
bude po smrti, ale žil už teď v radosti 
z Krista, v klidu naděje a ohně Ducha.  

 
 
 
Toto se má dít v člověku, který slyší 
slovo Boží: jde mi o život, dokonce o 
život věčný! Jenže my, kazatelé, spíše 
uspáváme, než bouříme svou vášní 
pro Krista, nadšením pro evangelium, 
radostí z vyvolení.  
Profesorka UK Růžena Vacková a 
spisovatelka Nina Svobodová strávily  
15, resp.16 let života v komunistickém 
vězení ve společnosti zlodějek, pod-
vodnic, vražedkyň, prostitutek. 
Nejprve snášely jejich posměch, ale 
krok za krokem se tyto dvě ženy 
přibližovaly svou vlídností, inteligencí 
a láskou k těmto nešťastnicím. Nastal 
tam "vítr" debat a diskuzí, řada 
vězeňkyň byla od Růži nebo od Niny 
pokřtěna, mnohé další dostaly lekci 
přemýšlení a naděje i východiska 
z jejich neblahé situace. Po propuštění 
obou apoštolek pokračoval jejich vliv 
vzájemnou korespondencí. Nadšení 
obou ušlechtilých žen, zdravý vítr, 
který přinesly do pochmurného 
ženského vězení a oheň jejich víry 
dokázal pohnout tou horou neštěstí a 
zkázy nešťastných žen. Duch svatý, 
Duch Ježíšův, nenašel jen skulinku, 
aby mohl vniknout, ale okno, otevřené 
dokořán těmito dvěma kandidátkami 
svatosti.  
Vážení, jak je dobré být křesťany!    
(Jan Rybář) 



Dary Ducha Svatého 
Katechismus obsahuje dvě základní 
výpovědi: Dary Ducha svatého „jsou 
trvalé dispozice, které příznivě 
uzpůsobují člověka, aby byl ochoten 
jednat podle hnutí Ducha Svatého“ 
(KKC 1830), a „činí věřící ochotnými 
pohotově poslechnout božských 
vnuknutí“ (KKC 1831). Co to znamená? 
Jednat správně mravně znamená řídit 
se rozumem, moudře zachovávat 
pravou míru. Dostali jsme od Boha 
svobodu, abychom si sami zvolili 
dobro. Bez svobody neexistuje ani 
odpovědnost, která opět vyžaduje 
vhled a prozíravost. Nyní se naše 
svoboda projevuje nejen v našich 
aktivních činech a působení, ale 
i v souhlasu s činy a působením Božím. 
Největším výrazem naší svobody je 
úmysl nechat se vést Bohem, 
odevzdat se jeho řízení. 
 

Když držíme svůj život v rukou sami, je 
jako člun, v němž veslujeme vlastními 
silami; když přenecháme vedení Bohu, 
je náš život jako plachetnice, která 
s napjatými plachtami lehce klouže po 
hladině. Dary Ducha Svatého oživují 
zevnitř všechny naše schopnosti 
a činnosti silněji a lehčeji, než bychom 
to dokázali vlastním úsilím.  
Toto působení darů – podle Izaiáše (Iz 
11,2) je jich šest, v tradici církve sedm 
– je často velmi zřetelné v životě 
prostých lidí. Člověk může získat 
studiem nebo životní zkušeností 
vědomosti a moudrost. Dar moudrosti 

nebo dar rady však znamená víc. Je to 
duchovní cit, „instinkt Ducha Svatého“ 
vidět věci a situace v Božím světle, 
a ne pouze v rozměru lidské 
moudrosti, V životě svatých vidíme, 
nakolik tento duchovní instinkt", 
tento cit pro Boží vůli, vynáší nad 
lidskou míru ctností ty, kteří se 
nechávají vést Duchem Božím. 
Teprve dary Ducha Svatého působí 
dobrodružnost křesťanského života, 
kdy se překvapivá novost, čerstvost 
a životnost Ducha Svatého promítají i 
do těch nejnepatrnějších věcí 
všedního dne. (www.vojtechkodet.cz) 

 
Vracíme se do kostela 
Od neděle 17.5. jsou již v trut-
novském kostele NPM i nedělní mše 
svaté. Vrátili jsme se do kostela, ale 
není vše stejné. Musíme vyhovět 
požadavkům opatření proti korona-
viru. Vstoupit můžeme jen se zakry-
tými ústy a nosem, musíme používat 
dezinfekci a musíme také dodržovat 
mezi sebou předepsané odstupy. Při 
vstupu do kostela nenajdeme kropen-
ku se svěcenou vodou. 
Ale i v samotné liturgii dochází 
k některým změnám. Vynecháváme 
pozdrav pokoje, takže jáhni k tomuto 
úkonu ani věřící nevyzývají. Můžeme 
pozdrav pokoje vyjádřit pohledem 
nebo úklonou, ale ruce si nepodá-
váme.  

Další změnou je způsob podávání 
svatého přijímání. Kněz a jáhni si před 
rozdáváním dezinfikují ruce a podávají 
svaté přijímání na jiných místech, aby 
nedocházelo ke vzájemnému kontak-
tu přijímajících.  
Podávání svatého přijímání je pouze 
„na ruku“, a to tak, že přijímající 
přistoupí k podávajícímu a obě ruce 
k němu nastaví. Dlaně rukou je třeba 
položit přes sebe, nikoli vedle sebe. 
Vespod je ruka, kterou si pak podáme 
Hostii do úst. S Tělem Kristovým na 
ruce stojíme na místě nebo 
poodstoupíme stranou, ale nikam se 
nepřesunujeme, sundáme si roušku a 
před podávajícím si Hostii sami 
vložíme do úst.  
 
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. 
 

Noc kostelů bude 12.6.2020. 
Vzhledem k současné situaci bude 
otevřen pouze kostel k prohlédnutí a 
osobní modlitbě od 19 do 22 hodin. 
Věž kostela zůstane zavřená. 
 

V neděli 21.6.2020 bude uděleno 
první svaté přijímání pěti dětem z naší 
farnosti. Prosíme, modleme se za tyto 
děti i za rodiny, ve kterých vyrůstají. 
 

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  
 

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

Apoštolát modlitby 
na červen 2020 
 

Všeobecný úmysl 
Cesta srdce 
Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze 
pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli 
životní východisko. 
 

Národní úmysl 
Za dar moudrosti pro studenty 
Ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí 
nacházejí pravý smysl života a nechají 
se vést Duchem Svatým.


