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Čas prázdnin a dovolené. 
 

V tomto čase se obvykle chystáme 

na cesty. Za odpočinkem, dobro-

družstvím, krásami přírody i kultury. 

Někoho láká moře, jiného zase hory, 

nebo kulturní a historické památky. 

Poznáváme daleké kraje i krásy 

rodné země. Chceme takto načerpat 

síly pro další práci. 

 

Koncem června si připomínáme dva 

apoštoly Petra a Pavla. Liturgie je 

označuje za sloupy Církve a 

apoštolská knížata. Petra uctíváme 

jako hlavu celé Církve a Pavla jako 

apoštoly národů. 

 

Apoštolové Petr a Pavel byli velký 

cestovatelé. Podstoupili rozsáhlé a 

namáhavé cesty po celém tehdy 

známém světě. Bez dopravních 

prostředků, bez ochrany proti 

záludnostem přírody a lidí. Důvodem 

jejich cest nebily daleké kraje a krásy 

světa. To, co je hnalo dopředu, byli 

lidé a setkání s nimi. 

 

 

 

 

Byli přesvědčeni, že jim mají co 

povědět. Přinesli jim něco tak 

krásného, že to změnilo celý jejich 

život k lepšímu. Kam přišli, tam na 

sobě ukazovali, jak žijí a mluví 

křesťané. 

 

A tak bych rád popřál nám všem, 

abychom tento čas prožili 

k prospěchu svému i těch, které 

potkáme. Abychom při odpočinku 

načerpali nové síly do poctivé a 

zodpovědné práce a nezapomněli při 

tom, že nosíme jméno po Ježíši 

Kristu – křesťan. (o. Jano) 

 

Kostel nikdy nezavřený 
 

Skončila karanténa, otevřely se 
kostely a tu kdosi řekl, že teď 
konečně můžeme Bohu splatit své 
dluhy. My ale nejsme pohani, kteří 
dluží svým bůžkům. My jsme 
křesťané, kteří Bohu děkují. Jak to 
výstižně řekl Václav Havel: "Život je 
radostnou spoluúčastí na zázraku 
bytí". Když ale vidím, jak lidé sedí v 
kostele dva metry od sebe, nezdá se 
to něco jako spoluúčast. Ale ani když 
sedíme těsně vedle sebe, nemusí se 



jednat o spoluúčast. Hledíme totiž 
výhradně k oltáři a na souseda 
nepomyslíme. Ježíš ale, ten na něho 
hledí, je i do něho zamilovaný, i jeho 
se chce dotknout svým "chlebíčkem" 
- eucharistií. Jenže já o souseda 
zájem nemám,  ani v kostele, ani 
venku. A to je špatně; Bůh se zajímá 
o člověka, který je mi "ukradený“.  
Bůh se mu dává, já ne. "Milujte se 
navzájem!" (Jan 13,34). "Kdo 
nemiluje svého bližního, kterého 
vidí, jak může milovat Boha, kterého 
nevidí?" (1 Jan 4,20). Člověče, nechej 
mši, nechej oltář, nechej kostel, to 
radí sám Ježíš (!), dokud ti to 
nedojde.  
 
O tom všem jsme měli uvažovat 
v minulých týdnech,  o tom, že Bůh 
je nejen v kostele,  ale i v člověku 
(Mat 25,40 - 1 Jan 3,24 - 1 Jan 2,28 - 
Zj 3,20). Bůh je v člověku, který je 
s námi doma i všude... To "nechej 
oltář, oběť, chrám" je u Mat 5, 23-24, 
to si najděte!   
 
Když opouštíte kostel, vstupujete do 
skutečného kostela, napsal kdosi. 
Ten je stále otevřen,  tam se má 
ukázat, co jsme v kamenném kostele 
načerpali, tam je náplň křesťanova 
života. (P. Jan Rybář www.simeon.cz) 

 

 

Ze života světců 
Sv. Prokop (4. července) 
 

Pocházel z české zemanské rodiny. 

Stal se benediktýnem a dostal 

povolení k poustevničení. Usadil se v 

sázavských lesích, kde kolem jeho 

jeskyně vznikla poustevnická osada. 
  

 
 

Kníže Oldřich si jej zvolil za rádce a 

svým majetkem mu přispěl v r.1032 

k založení kláštera. Prokop v něm 

udržoval slovanskou liturgii. Jako 

opat řídil své mnichy pravidlem 

pokory a zásadou: "Modli se a 

pracuj!" jeho úsilím bylo: "Vše pro 

Boha!" Byl vlídný a štědrý a úspěšně 

bojoval proti zlu a ďáblovým 

pokušením. (www. catholica.cz) 



Aktuální informace 
 

 Od neděle 21.6.2020 jsou mše svaté 

v uvolňovacím režimu. Počet 

účastníků mše svaté je zvednut 

k max. počtu 1000 lidí a není nutné 

již dodržovat rozestupy 2 m. 

Podávání svatého přijímání již bude 

možné jak do úst, tak „na ruku“. 

Musíme však nadále dodržovat 

opatření proti koronaviru. Vstoupit 

můžeme jen se zakrytými ústy a 

nosem, musíme používat 

dezinfekci.  Ostatní opatření jako je 

absence svěcené vody, zákaz 

podávání pozdravení pokoje“ 

zůstávají. 
 

Mše svaté ve všední dny jsou 

přesunuty opět do kaple Božího 

milosrdenství. 

 

Informace z farnosti 
 

Od neděle 21.6. bude dopoledne 

pouze jedna mše svatá v obvyklou 

dobu od 9. hod. Další možnost mše 

svaté je 7:45 ve Voletinách a večer 

v 18:30 v kostele Narození Panny 

Marie. 
 

 V neděli 28.6. od 15.00. bude mše 

v Jánské kapli v lesoparku. 

 

K dostavbě altánu je potřeba ještě 

minimálně jedna brigáda. Prosíme 

ochotné pracovníky o nahlášení 

u Henryho Mandyse nebo ve farní 

kanceláři. Termín brigády bude 

vyhlášen po dohodě. 
 

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. 

 

Přihlášky na náboženství na příští 

rok jsou k rozebrání v kostele na 

obvyklém místě. 
 

 

 

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.



POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 28.června 2020 do 5.července 2020 
 

 

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 
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