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Dej mi, Hospodine, to smýšlení, 
jaké měl Kristus Ježíš  
K textům nedělní liturgie 
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť 
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o 
něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro 
mne, nalezne jej.“ Mt 16,21 
 

Nechápavost apoštolů visí jako 
Damoklův meč nad jejich 
následováním Krista a vyvrcholí 
Jidášovou zradou a Petrovým 
zapřením. Ani tehdy Petr nesmýšlí 
podle Boha (srov. Flp 2,5). A zde 
podává Kristus vysvětlení svého 
rozhodnutí: člověk si život (duši) 
zachrání, když ho daruje. Má-li to 
obecnou platnost, pak pro 
následování Krista to představuje 
nevyhnutelnou podmínku (srov. Mt 
10,38n, kde se vyskytují tytéž verše). 
Dnešní text z evangelia můžeme 
pročítat ve světle Jeremiášova 
svědectví a Pavlovy výzvy k proměně 
života v duchovní oběť. V tomto 
životě by neměl chybět správný 
úsudek. 
 

Kristus, v němž se znovu představuje 
postava pronásledovaného proroka 
(Mt 16,14: „…jiní za Jeremiáše“). 

 
 
 
Po poznání, ke kterému dospěl 
v samotě pouště a po Petrově 
vyznání, že je Mesiáš, chce ukázat 
apoštolům hluboký smysl svého 
poslání podle proroctví Izaiáše, 
vztahujícího se na trpícího 
Služebníka. 
 

 
 

Cesta spásy nemůže vést jinudy než 
znovu cestou zatracení a původní 
neposlušnost musí být nahrazena 
bezpodmínečnou poslušností vůči 
Božímu plánu, který získal konkrétní 
podobu vtělením. Tím, že Slovo na 
sebe vzalo lidskou podobu, vstoupilo 
do proudu dějin, stalo se tělem, musí 
v plném rozsahu přijmout úděl 
vložený do lidských událostí. Vidí, jak 
se odráží v jeho životním příběhu 
hluboký smysl lidské existence, 
povolané k darování sebe samého. 
V tomto daru, který se dokonává 
v každodenním životě, člověk přináší 
pravou duchovní oběť. 



Připomínka svatých v týdnu 
Řehoř Veliký I, papež a učitel církve  

Narodil se kolem roku 540 v Římě, 

pocházel z římské patricijské rodiny 

a stal se městským prefektem (572-

573), ale vzdal se výhodného úřadu i 

velkého majetku, aby šel za Kristem 

jako mnich.  Po smrti svého otce 

založil v rodném domě klášter sv. 

Ondřeje a na rodinných usedlostech 

na Sicílii dalších šest klášterů, vzdal 

se svého úřadu a stal se bene-

diktinským mnichem. Byl vysvěcen 

na jáhna, později působil jako 

papežský legát u císařského dvora 

v Konstantinopoli (579-585) a po 

návratu do Říma jako papežův blízký 

poradce. Byl zvolen za papeže (590) 

v době, kdy v Itálii řádil mor a hlad 

jako následek langobardských nájez-

dů a válek, a na dějinném přelomu 

mezi starověkem a středověkem 

všeobecně poklesla kázeň. Jeho 

dopisy (zachovalo se jich 848) 

ukazují, že nic z toho, co se dělo 

v životě křesťanstva, mu nebylo 

lhostejné. Usiloval o obnovu 

křesťanského života a liturgie; 

mimořádnou péči věnoval 

duchovenstvu; poslal 40 věrozvěstů 

do Anglie a obracel se s hlásáním 

evangelia k mladým germánským 

národům; ariánské Langobardy 

přivedl do katolické církve. Při 

napravování nepořádků postupoval 

důsledně, a přitom taktně a mírně. 

Když konstantinopolský patriarcha 

začal užívat titulu „ekumenický (tj. 

všeobecný) patriarcha“, viděl v tom 

nedůstojné vyvyšování se nad 

ostatní patriarchy a reagoval na to 

tím, že sám začal užívat titulu 

„služebník služebníků Božích“. Jeho 

bohatá literární činnost tvoří 

přechod od teologie patristické 

k počátkům teologie scholastické. 

Zanechal mnoho dopisů a spisů, 

upevnění liturgie a zpěvu. Nej-

známějším je "gregoriánský chorál". 

Zemřel 12. III. 604. Dnešní den je 

výročím jeho vysvěcení na biskupa. 

(Denní modlitba církve)  
 

Aktuální informace 
 

Připojujeme se k doporučení o noše-

ní roušek při nedělní bohoslužbě 

v 9 hodin. Pro účast na ostatních 

bohoslužbách (všední dny) pone-

cháváme rozhodnutí na věřících. 

K jakým změnám dojde od 1. září 

zatím nevíme, ale budeme reagovat 

na aktuální situaci v zavedených 

opatřeních. Stále platí: použití 

dezinfekce při vstupu do kostela, 

nepoužívají se kropenky, vynechává 

se „pozdravení pokoje“. 



Informace z farnosti 
Příští týden se vracíme k obvyklému 

pořadu bohoslužeb. Mše svatá ve 

čtvrtek bude večer od 18 hodin 
 

V sobotu 5. 9. odpoledne bude od 

15 hodin farní den na farním 

pozemku v Dračí rokli.  
 

Hlavní trutnovskou pouť (slavnost 

Narození Panny Marie, která 

připadne na úterý 8. září) budeme 

slavit v neděli 6. září od 9 hodin. 
 

Setkání seniorů bude v pondělí 

7. září od 15 hodin a od 18 hodin 

bude mše sv. (P. Jan Kubis). 
 

Schůzky k rozvrhům náboženství 

budou v pondělí 7.9. od 15 hod, a to 

po ročnících: 

1.-2. třída v 15:00–M. Semeráková 

3. třída v 15:15 – P. Jano Kubis 

4.-5. třída v 15:30 – P. Jano Kubis 

6.-7. třída v 15:45.–V. Nesvadbová 

8.-9. třída v 16:00 – L. Janda 
 

Ve středu 9.9. bude na faře od 19 

hodin zasedání PRF. 
 

V neděli 13. září bude dětská mše 

svatá. 
 

V úterý 14. září se sejdeme na faře 

nad texty nedělní liturgie. 

 

Trutnovská mládež zve na víkend 

pro mladé (14-19 let). Akce proběh-

ne 2. - 4. října 2020 v Ruprechticích 

na Broumovsku. Podrobnosti budou 

posléze dodány. Bližší informace 

poskytuje p. David Holubec, popř. na 

e-mailu: holubec.dav@gmail.com 
  

Přihlášky na náboženství jsou 

k rozebrání na obvyklém místě. 

Prosíme o vyplnění a odevzdání na 

faře do konce srpna. 
 

Vzadu na stolečku jsou ke koupi 

diecézní kalendáře na rok 2021. 

Cena za kus: 70 Kč. Plaťte do 

dřevěné pokladničky. 
 

 

Apoštolát modlitby 

na září 2020 
Všeobecný úmysl 
Úcta ke zdrojům planety 

Modleme se, aby zdroje naší 
planety nebyly drancovány, ale 
sdíleny spravedlivě a ohleduplně. 

 

Národní úmysl 
Za nezávislost veřejnoprávních 
médií 
– ať pod ochranou sv. Václava 
politici hájí pravdu, spravedlnost a 
dobro všech. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 30.srpna 2020 do 6..září 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 
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