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FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

Farnost gratuluje
manželům Stránským k jejich životním jubilejím.

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

Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, 541 01 Trutnov
Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz.
bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800
P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz

Z celého srdce vyprošujeme Boží
požehnání, zdraví a spokojenost do
další let.

Blahopřejeme!

Konstantin, Metoděj
a čtvrtá dimenze.

K nedělní liturgii slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje
Na úsvitu křesťanství jsme měli
štěstí. Přišli jemní a inteligentní
apoštolové, žádní fanatici ani
náhončí cizích mocností. Navíc, znali
slovanský jazyk, jejich mateřský - leč
posluchačstvo u nás bylo negramotné. Každopádně však na naše
předky působila jejich pokora,
s jakou tito vznešení soluňští bratři
se sklonili v zájmu Kristovy věci
k nim, prosťáčkům. I při našem
sebevědomí lidí třetího tisíciletí
se skláníme dnes zase my pro jejich
přínos nové dimenze do naší
duchovní kultury.
Jaké jsou to vlastně ty dimenze,
potřebné pro život člověka? První
jsou např. kalorie. Kolik jich
potřebujeme, určují lékaři. Druhá
dimenze je nutný prostor k životu.
Zákon stanoví 10 kubických metrů
jako minimum (např. vězení), aby
člověk mohl dýchat. Jenže člověk je
též bytost duchovní a ta si nárokuje
víc než jen kalorie a prostor:

útočiště, bezpečí, spokojenost,
štěstí, lásku, sdílení, věrnost,
přátelství.
Potřebuje
druhého
člověka, musí ho mít. Ten má ruce
k objetí, chápavé oči, upřímné srdce.
Jenže je nejen člověk smrtelný, ale
může zradit, zlhostejní, zarmoutí,
nepochopí. Je nejisté v této třetí
dimenzi spolehnout se stoprocentně
na člověka. Existuje ještě možnost
další, čtvrtá dimenze: prostor Boží.
Ten je neohrozitelný. Všichni, co se
v dnešním světě trápíte unaveni
životem, kraválem strojů i ulic,
smogem,
prachem,
špínou,
politikou, zaměstnáním, starostmi
o rodinu, o finance, o zdraví, o věk,
výčitkami svědomí, nepochopením,
křivdou, neshodami – hle - Kristus
zve do své dimenze už od dob
soluňských bratří, po 11 století:
v této bláznivé době unesete s ním
život - a donesete! (P. Jan Rybář)

klienti, nezáživné služební cesty.
A přitom přemýšlíme, jak užitečněji
bychom náš život mohli žít.
A přece každé ráno dostáváme z Boží
ruky celý náš den. Bůh nám dává
den, který pro nás připravil. Není
v něm ničeho příliš mnoho ani příliš
málo, nic bezvýznamného ani
zbytečného. Tento den, který máme
prožít, je jeho mistrovským dílem.
Ale my na něj pohlížíme jen jako na
jednu
stránku
z
kalendáře,
označenou číslovkou, měsícem
a rokem. Bereme ho na lehkou váhu
jen jako list papíru.
Dnešní den se připravoval po mnohá
staletí a čeká na nás
Kdybychom mohli prozkoumat svět
a vidět, jak se dnešní den připravoval
a vznikal v hlubinách staletí, možná
by nám došlo, jak důležitý je jeden
každý lidský den. Je totiž kouskem
Božího království, epizodou, v níž je
vše připraveno, ale čeká na nás, aby
se mohla odehrát.

Každé ráno dostáváme z Boží
O Božím království Ježíš řekl, že není
ruky celý nový den
hříčkou náhody. Má svá pravidla
Věříme sice v Boží prozřetelnost, ale
žijeme, jako bychom věřili v náhodu.
Odtud
pocházejí
mnohé
nesrovnalosti v našem životě, naše
zmatky či chybná pasivita. Děláme
denně mnoho věcí, které jsme si
sami nevybrali: někým jiným zadaná
práce, nutné kontakty, anonymní

podobně jako růst pšenice. Patří
k němu jistá námaha, podobná
námaze rozsévače, správce, stavitele
nebo krále, který se vydává do války.
Je třeba vykonat tuto práci, prožít
dnešní den, nenechat ho jen plynout
nebo se jen tvářit, že ho žijeme.

Prožít ho celou svou bytostí — všemi
svými silami, celým srdcem.
Umožnit Kristu žít v nás mezi lidmi
Růst
Božího
království
však
nezpůsobí žádný lidský důmysl — na
to je příliš malý. Nestačí na to ani
naše síly. Jsme ale obdařeni mocí,
která překonává tento svět; vírou,
která přenáší hory; nadějí, která
překonává i nemožné; láskou, která
zapaluje zemi. Každá minuta našeho
dne, ať ji prožíváme kdekoliv a při
jakékoliv činnosti, umožňuje Kristu
žít v nás mezi lidmi. (www.víra.cz)

Aktuální informace
Počet účastníků mše svaté je
v našich podmínkách již bez
omezení, není nutné již dodržovat
rozestupy a je také je zrušeno
povinné zakrývání úst a nosu.
Musíme však nadále dodržovat
opatření proti koronaviru: používání
dezinfekce, absence svěcené vody,
zákaz
podávání
rukou
při
„pozdravení pokoje“.
Podávání svatého přijímání již je
možné jak do úst, tak „na ruku“.
Mše svaté ve všední dny jsou
přesunuty opět do kaple Božího
milosrdenství.

Informace z farnosti
Od neděle 21.6. je dopoledne pouze
jedna mše svatá v obvyklou dobu od
9:00 hodin. Další možnost mše svaté
je 7:45 ve Voletinách a večer v 18:30
v kostele Narození Panny Marie.
K dostavbě altánu je potřeba ještě
minimálně jedna brigáda. Prosíme
ochotné pracovníky o nahlášení se
u Henryho Mandyse nebo ve farní
kanceláři. Termín brigády bude
vyhlášen dle dohody.
Nedělní mše sv. v Trutnově III - Poříčí
jsou do odvolání přesunuty do kostela
ve Voletinách, a to z důvodu opravy
interiéru kostela v Poříčí.
Přihlášky na náboženství na příští rok
jsou k rozebrání v kostele na obvyklém místě.

Apoštolát modlitby
na červenec 2020
Všeobecný úmysl
Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby
byly doprovázeny s láskou, úctou a
radou.
Národní úmysl
Za rozpadající se rodiny a manžele
v krizi
Ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou
láskou, úctou a věrností najdou cestu
k sobě i k Bohu.

