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Výročí svěcení našich jáhnů 
 

V neděli 27.9.2020 uplyne 6 let od 
vysvěcení Josefa, Michala a Antonína 
na trvalé jáhny. Všem trvalým 
jáhnům vyprošujeme vše potřebné 
pro jejich službu a zvláště Boží 
požehnání. 
 

 
 
 

Nikdy nezahyne národ…., 
dokud bratr bude bratru 
odpouštět.“ 
 

Jak promlouvá svatý Václav do 
našeho života? Asi nebudeme 
následovat tohoto světce zrovna v 
statečném hájení českého území, ani  
nebudeme připravovat přímo z 
vlastní vinice nápoj k slavení 
eucharistie. Jak tedy následovat 
„dědice“ české země? Na pomoc  
 

 
 
 
nám přicházejí slova známé 
kancionálové písně: „Nikdy 
nezahyne národ…., dokud bratr 
bude bratru odpouštět“. Tento 
Václavův odkaz je velmi konkrétní,  
pro každého z nás. Nakolik je však 
praktický, natolik je těžko 
uskutečnitelný. Kdo z nás se 
nepotýkal s tím, jak odpuštění 
„nejde“, jak se stále vrací zahořklost 
a touha oplatit stejnou mincí? Tyto 
zkušenosti, společné nám všem, 
vedou k zjištění, že odpuštění je 
jakési mučednictví! Vždyť vyžaduje 
sebezapření, úsilí vzdát se nároků na 
pomstu, ochotu neoplatit druhému 
zlým, ale dobrým. A toto vše je 
skutečným mučednictvím, i když 
nekrvavým. Odpuštěním tedy 
následujeme našeho národního 
patrona. 
 

Pokud sv. Václav je na piedestalu v té 
naší „galerii“ s lidmi ukazujícími 
perspektivní cestu do budoucnosti, 
pak nepřeslechněme jeho hlasitou 
výzvu k odpuštění. Odpustit však 
neznamená nechat stranou 
spravedlnost! Odpustit znamená 
vzdát se zloby vůči druhému, nepřát 
mu zlo, ale dobro. 
 



Toto odpuštění, projevené 
nekrvavým mučednickým, 
sebepřemáháním, je tou správnou 
odpovědí na křivdy, se kterými se 
v životě setkáme. 
(P. Jano) 
 

Ze života svatých 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
 

Pochází ze severozápadu Francie. Ve 
14 letech byla prosit papeže o 
výjimku pro dřívější vstup na Karmel. 
V dalším roce už byla postulantkou 
kláštera v Lisieux. Od složení slibů 
žila touhou dokonale milovat Ježíše. 
Využívala každou příležitost a 
všechny i nepatrné skutky konala z 
lásky k němu. Byla mimořádně 
trpělivá, skromná a pokorná. Svým 
životem ukázala cestu duchovního 
dětství a učí nás milovat Boha 
jednoduchým a přitom dokonalým 
způsobem. Proto se stala jako třetí 
žena učitelkou církve, ač na zemi 
nežila ani 25 let. 
 
Myšlenky sv. Terezie 
 

Láska se platí jen láskou. 
 

Vytrvale věřte, že Bůh vás miluje. 
 

Živit oheň lásky znamená vyhledávat 
každou drobnou příležitost, abych 
„udělala Ježíšovi radost“, například 
úsměv, vlídné slůvko, zatímco bych 

měla chuť nic neříkat nebo se tvářit 
otráveně. 
 

Co je to pravá láska. Není to 
připoutanost, ale obětování sebe 
pro dobro druhého. Něha je silná a 
nezištná, když láska nehledá svůj 
prospěch. 
 

Když se modlíme, stáváme se 
paprskem Boží lásky tam, kde 
žijeme. 
 

Zvláštní poděkování 

pro mládež farnosti za zajištění 

bezproblémového průběhu prohlí-

dek kostela během Dne evropského 

dědictví dne 12.9.2020. Dále i za 

ochotné zapojení do brigád v Dračí 

rokli. Mládeži děkujeme za ochotu a 

spolupráci. 

 

Aktuální informace ke koro-

navirovým opatřením 
Na základě datových podkladů o 
vývoji epidemie covid-19 a 
doporučení epidemiologů dochází 
opětovně k povinnosti nošení roušek 
ve všech vnitřních prostorách budov. 
Z tohoto nařízení vyplývá, že od 
zítřka jsou povinné roušky i v 
prostorách kostelů pro účastníky 
bohoslužeb. Roušku je možné 
sundat před přijetím svatého 
přijímání. 



Při všech bohoslužbách (i ve všední 

dny) budeme používat roušky. Stále 

platí: použití dezinfekce při vstupu 

do kostela, nepoužívají se kropenky, 

vynechává se „pozdravení pokoje“. 
 

Informace z farnosti 
 

Trutnovská mládež zve na víkend 

pro mladé (14-19 let). Akce proběh-

ne 2. - 4. října 2020 v Ruprechticích 

na Broumovsku. Bližší informace 

poskytuje p. David Holubec, popř. na 

e-mailu: holubec.dav@gmail.com 
 

Domluvené hodiny náboženství: 

1.-2. třída – M. Semeráková 

úterý 14:40-15:25. 

3. třída – p. Kubis 

čtvrtek 14:00-14:45. 

4.-5. třída - p. Kubis 

úterý 13:30-14:15. 

6. třída V. Nesvadbová 

čtvrtek 16:30-17:15. 

7.-8. třída 

1. sk. čtvrtek 14:30-15:15 týdně 

2. sk. pátek 1x za 14 dní 14:15-15:45. 
 

Náboženství začíná v týdnu od 5.10. 
 

K dostavbě altánu v Dračí rokli bude 

třeba dalších brigád. Ochotné 

brigádníky prosíme o přihlášení H. 

Mandysovi nebo Z. Božkové. 

Harmonogram prací bude řídit H. 

Mandys. 

Vzadu na stolečku jsou ke koupi 

diecézní kalendáře na rok 2021. 

Cena za kus: 70 Kč. Plaťte do 

dřevěné pokladničky. 

 

Apoštolát modlitby 

na říjen 2020 

 
Všeobecný úmysl 
Misijní poslání laiků v církvi 

Modleme se, aby laici, zejména ženy, 
v síle svého křtu měli větší podíl na 
odpovědnosti v církevních institucích. 

 

Národní úmysl 
Za misie 
– ať je na přímluvu sv. Jana 
Nepomuka Neumanna s nadšením 
podporujeme, šíříme radost evangelia 
a pomáháme potřebným. 
 

mailto:holubec.dav@gmail.com


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

Liturgický týden od 27. září 2020 do 4. října2020 
 

 
 

 

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

