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Bohatý bohatne, 
chudý chudne  
K textům nedělní liturgie 
Kdo má, tomu bude dáno – a bude 
mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu 
bude vzato i to, co má. (Mt 13,12) 
 

Asi to všichni známe. Bohatý, který 
má všeho dostatek, bohatne čím 
dál víc, chudý, který nemá skoro 
nic, může ještě víc zchudnout a stát 
se žebrákem. Často nám to připadá 
jako nespravedlnost a těžko 
můžeme souhlasit s tím, že by Ježíš 
právě toto propagoval. 
 

Ježíšova věta o přebytku a nedo-
statku se týká něčeho jiného než 
hmotného bohatství. Může možná 
platit o poznání a o vědomostech, 
ale hlavně může platit o našem 
prožívání toho, jak se o nás Ježíš 
stará, jaké zázraky dělá v našich 
životech, o jeho zájmu o nás. 
Prožívání všeho v našem životě 
s Ním nás může posunout o kousek 
dál a posílit tak naši víru. Jde 
o „vnitřní bohatnutí“, díky kterému 
můžeme být šťastni nejen my, ale 
i ti, kteří jsou kolem nás. 
 

 
 
 
„Putování člověka k Bohu je 
podobné cestě člověka do hor“, 
píše ve své knize „Země bez 
obzoru“ L. Heryán. „Vylezete na 
horu, která vypadá jako ta nejvyšší. 
Už nemůžete, ale překonáte se 
a vyškrábete na vrchol. Tam však 
zjistíte, že před vámi stojí další 
hora, která je ještě vyšší. A ani ta 
není nejvyšším vrcholem.  
 

 
 

Podobně je to s vírou:  
Je to něco krásného, ale zároveň 
namáhavého. Nakonec se však 
člověk ocitne na tom nejvyšším 
vrcholu a je šťastný.“  
(podle www.vira.cz) 



Sdělení ČBK k omezením  
V úterý 7.7.2020 zasedla biskupská 
rada a vydala toto sdělení: 
 

Sestry a bratři,  
vzhledem k uvolňování proti-
epidemických opatření se znovu 
vracíme k liturgické praxi, jaká byla 
před zavedením omezení. 
 

Omezující opatření je třeba nadále 
respektovat tam, kde je místní 
civilní autority vyhlásí z důvodů 
většího výskytu onemocnění. 
 

K tomu, aby společným slavením 
eucharistie rostla naše láska k Bohu 
a lidem, ze srdce žehnáme.  
 

Čeští a moravští biskupové 
 

Velehrad, 7. července 2020 

 
Víra je dobrodružství i vztah 
 

Víra je dobrodružství i vztah. 
Protože Abrahám věřil, uposlechl 
Boží výzvy, aby se vystěhoval do 
země, kterou měl dostat; 
vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam 
jde. Víra ho vedla k tomu, aby se 
usadil v zaslíbené zemi jako 
cizinec... (srov. Žid 11,8-9) 
 

Bůh nás zve 
Křesťanská víra není soubor pouček 
a nařízení, ale osobní vztah důvěry. 
Bůh důvěřuje nám, že přes všechny 

kopance nakonec dobře použijeme 
to, co do nás vložil. A zve nás, 
abychom důvěřovali jemu. Je to 
výzva. 
 

Odvaha risknout to 
Věřit Bohu znamená přijmout tuto 
výzvu a vydat se s ním na cestu. To 
vyžaduje odvahu vyrazit do 
neznáma, bez vlastního zajištění. 
Odvahu risknout to a spolehnout se 
na Boží jištění, na to, že On cestu 
zná a dovede mě do cíle. Je to 
dobrodružství. 
 

Neboj se! Zkus to! 
Žít z víry přináší i dílčí Boží výzvy, 
kdy nám říká: "Neboj se! Zkus to! 
Se mnou na to máš." Uvěřím mu.  
A přijmu jeho výzvy? 
(www.vira.cz) 
 

 

Sv. Maria Panna, Karmelská 
 

Slavíme 16.července. Její jméno 
pochází z hory Karmel, jehož krása 
je v Písmu svatém oslavována 
několikrát. Na této hoře od 
nejstarších křesťanských dob vedli 
poustevníci kající život a uctívali 
Rodičku Boží. Na začátku 13. století 
tam založili řeholní řád. Podstatou 
Mariina titulu "P.M. Karmelská" 
bylo vyjádření dobrodiní, kterých 
se řádu dostalo od zvolené 
patronky. 



Památka dnešního svátku se začala 
slavit v karmelitánském řádu ve 14. 
století, ale až v roce 1587 bylo 
papežem Sixtem V. povoleno její 
slavení v řádu i bratrstvu jako 
výroční slavnost. Roku 1726 papež 
Benedikt XIII. památku Panny 
Marie Karmelské rozšířil na celou 
církev. K názvu památky se váže 
i souvislost s Eliášem, s horou 
Karmel, s řádem, který na ní vznikl 
a s karmelitánským škapulířem. 
(www.catholica.cz) 
 

Aktuální informace 
Od příštího týdne bude v naší 

farnosti prázdninový pořad boho-

služeb. Změna se týká pouze 

čtvrtku, kdy bude mše svatá 

dopoledne v 8:30 v kapli Božího 

Milosrdenstí. Ostatní bohoslužby 

zůstávají beze změn. 

 

Informace z farnosti 
 

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 

Sv. Petra a Pavla v Poříčí. 
 

Vzadu na stolečku jsou ke koupi 

diecézní kalendáře na rok 2021. 

Cena za kus: 70 Kč. Plaťte do 

dřevěné pokladničky. 
 

Přihlášky na náboženství jsou 

k rozebrání vzadu na obvyklém 

místě. Vyplněné přihlášky prosíme 

odevzdat do konce srpna.  

 

 

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 vzájem-

nou láskou, úctou a věrností 

najdou cestu k sobě i k Bohu. 
 

http://www.catholica.cz/


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

Liturgický týden od 12.července 2020 do 19.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 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 

mailto:rkf.trutnov@dihk.cz
http://www.farnosttrutnov.cz/
mailto:kubis.jan@dihk.cz
mailto:jano.kubis@seznam.cz

