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Bůh nás tak miluje…
K textům slavnosti Nejsvětější Trojice
„Bůh přece neposlal svého Syna na svět,
aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze
něho spasen“ (Jan 3,17)

Mši svatou slouží: Ja – P. Ján, Ji – P. Jiří, JR – P. Rybář, Bohoslužbu slova vedou: Jo – br. Josef,
Mi – br. Michal, jáhni; AK – arciděkanský kostel, BM – kaple Božího milosrdenství
Kontakt: Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Telefon: +420 491 004 922 anebo +420
605 543 654, e-mail: rkf.trutnov@dihk.cz anebo jano.kubis@seznam.cz

Mnohá staletí se teologové snaží
probádat nebo pochopit Trojici Boží.
Dnešní čtení právě na slavnost
Nejsvětější Trojice, kdy máme o tomto
tajemství rozjímat, nám napovídá:
Spíše, člověče, naslouchej, jak tě Bůh
má rád a co všechno je ochoten pro
tebe udělat, aby tě získal! V prvním
čtení (Ex 34,4b-6.8-9) jsme svědky
události, kdy Mojžíš prosí Hospodina
za lid, který se odvrátil od svého Boha
a vytvořil si modlu – zlaté tele,
kterému se klaněl. A Hospodin se
slitovává, odpouští a obnovuje smlouvu, porušenou nevěrností lidu, neboť
„Hospodin je Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný."
(Ex 34,6)
Kolikrát jsme i my „zapomněli“ na
Boha a byli nevěrní. Kolikrát jsme se i
my klaněli modlám dnešní doby. Ale
Bůh se slitovává a odpouští. A jde ještě
dál. Udělá úplně všechno, aby
zachránil svůj lid – tedy nás. Chce
obejmout celý náš život. Chce
zahrnout svojí láskou celou naši

existenci, naši práci, starosti i radosti,
naše plány a touhy a … dokonce i naše
hříchy!, aby nám daroval účast na
životě Boží Trojice.
V evangeliu dnešní neděle čteme:
"Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný“. Bůh posílá svého Syna, aby
nás marnotratné syny zachránil a
vrátil do náručí milujícího Otce, a je
připraven se pro nás za to i obětovat.
To je plán spásy motivovaný všezahrnující Boží láskou. To je nadějná a
radostná zpráva - to je Evangelium!
Ano, tak Otec miluje svět, že dává
sebe sama - v Synu a v Duchu.
Otec miluje jako první a bez podmínek
a z této jeho lásky přichází dar Syna a
přítomnost Otce i Syna mezi námi
skrze Ducha.
Italský mnich Carlo Carretto (19101988) ve své knize Hledal jsem a nalezl
jsem píše: „Boží dokonalost je právě
v Trojici. Otec, Syn, Duch. Duch je
objetí, které činí ze tří jedno a obdarovává tě radostí z této jednoty“.
A v tom je tajemství Boží Trojice…
(jáhen Michal)

Slavnost Božího Těla

Noc kostelů 2020

Informace z farnosti

Slavnost Božího Těla Na tento čtvrtek
připadá slavnost Těla a Krve Páně (Božího
Těla). Svátek k oslavě eucharistie.

V letošním roce se uskuteční Noc
kostelů neobvyklým způsobem a
v neobvyklém čase. Termín je posunut
na 12.června a program bude ovlivněn
opatřeními proti pandemii.

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

Pro letošní Noc kostelů organizátoři
vybrali motto ze Žalmu 104, kde se
také zmiňuje slovo Noc: „Učinil jsi
měsíc k určování času... Přivádíš tmu,
NOC se snese... Slunce vychází...
Člověk vyjde za svou prací
(srv. Ž 104, 19-23).
V letošním roce byl termín Noci
kostelů původně stanoven na
5. června, což je také Mezinárodní den
životního prostředí. Autoři motta se
tak pokusili spojit téma Noci
otevřených kostelů, tedy míst, kde lidé
chválí Boha za stvoření, za život, ...
s tématem úcty k životnímu prostředí.
Pro mnohá místa asi nebude snadné
toto téma propojit. Ale nic to nemění
na tom, abychom si všimli, že Bible
svět přírody okolo nás velmi vážně
vnímá a nezůstává k ní lhostejná.
(www.nockostelu.cz)

V neděli 14.6. při slavnosti Božího Těla
se nebude konat průvod.

Po 2. vatikánském koncilu se tento
svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.
Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po
zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl
potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po
celé církvi rozšířil zvyk - procesí.
Církev zakouší, jak se stále naplňuje
Kristův příslib:„ Hle, já jsem s vámi po
všechny dny…“ V eucharistii se církev
raduje z této přítomnosti s jedinečnou
intenzitou, neboť chléb a víno se
proměňují v tělo a krev Pána. Kristus nám
skrze přijímání svého těla a krve předává
také svého Ducha.

Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii,
nemusí čekat na věčný život až po smrti:
má jej už na zemi jV eucharistii totiž
dostáváme také záruku tělesného
vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé tělo a
pije mou krev, má věčný život a já ho
vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54).

Náš kostel Narození Panny Marie
v Trutnově se do Noci kostelů také
zapojí. Nebude žádný program, jak
jsme byli zvyklí z minulých let, bude
pouze otevřen kostel v době od 19 do
22 hodin, k prohlídce kostela, osobní
modlitbě. A můžeme chválit Boha za
stvoření a za život, jak je v mottu
letošní Noci kostelů uvedeno.

Noc kostelů bude letos v pátek
12.června. Vzhledem k současné situaci bude otevřen pouze kostel k prohlédnutí a osobní modlitbě od 19 do
22 hod. Věž kostela zůstane zavřená.
Prosíme farníky o pomoc při zajištění
dozoru v kostele. Nabídněte svoji
pomoc v kanceláři nebo se nahlaste
jáhnu Michalovi.
V neděli 21.6.2020 bude uděleno při
mši svaté v 9:00 hodin první svaté
přijímání pěti dětem z naší farnosti.
Modleme se za tyto děti.
Od neděle 21.6. bude dopoledne
v našem kostele pouze jedna mše
svatá v obvyklou dobu v 9 hodin. Další
možností návštěvy mše svaté je v 7:45
ve Voletinách a večer v 18:30
v kostele Narození Panny Marie.
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.

