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Poděkování farnosti 
manželům Križanovým za dlou-
holetou obětavou službu při správě 
kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově - 
Poříčí. Upřímně za tuto vaši službu 
děkujeme a do dalších let Vám 
přejeme hodně zdraví a Božího 
požehnání. 
 

 
 
V životě se musíme vyrovnávat 
pořád s něčím novým 
K textům nedělní liturgie  
Dovedu žít v odříkání a dovedu žít 
v hojnosti. (Fil 4,12) 
Život přináší různé situace, kdy se 
musímeořád s něčím nově vyrov-
návat. Někdy vše běží jak „po 
drátkách“, jindy ale naopak. Ať už je 
to finanční nejistota a nezajištěnost, 
nouze, neharmonické vztahy, ne-
moc, kodrcající výchova dětí, nej- 

 
 
 
různější kolize a karamboly… 
Náročné situace nás mohou buď 
„položit“, nebo z nich můžeme 
„vytěžit“.   
 

Dnešní „covidová“ doba je náročná 
specifickým způsobem. Nemůžeme 
dělat, co bychom chtěli a měli, věci 
jdou jinak, než jsme si plánovali. 
Musíme se vyrovnávat s novými, 
mnohdy dosud „neznámými“ 
poměry. Jak se s takovými 
náročnými situacemi vyrovnávat? 
Buď je můžeme řešit jen vlastními 
silami. Tam ale hrozí, že naše síly 
někdy dojdou. Nebo sílu můžeme 
čerpat ze známé „trojice“ – víry, 
naděje a lásky: 
 

Víra je jistotou a posilou, že nejsme 
na nic sami, protože Ježíš slíbil, že 
bude pořád s námi. 
 

Naděje je jakýsi pohled dopředu k 
Bohu. Dodává nám odvahu, 
abychom se nevzdávali, dává 
našemu konání smysl. 
 

A láska? Ta je v této trojici největší. 
Jistota, že nás Bůh miluje, nás 
uschopňuje i v těžkých chvílích vidět 
potřeby druhých a podat jim 
pomocnou ruku. 
 



„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, 
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, 
plamen tě nepopálí. 
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh.“ 
(Iz 43,2-3) 
 
Spojme se v této složité době, 
kdy čelíme pandemii COVID-19, 
ve společné modlitbě: 
  

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, 
Stvořiteli světa, který jsi z lásky 
k nám poslal na svět svého Syna jako 
lékaře duše i těla, shlédni na své 
děti, které se na Tebe obracejí v této 
obtížné době plné dezorientace 
a obav v mnoha místech Evropy 
i světa a hledají sílu, spásu a úlevu. 
 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, 
uzdrav naše nemocné, utěš jejich 
rodiny, dej moudrost hlavám státu, 
dej sílu a odměnu našim lékařům, 
zdravotníkům a dobrovolníkům, dej 
věčný život zesnulým. Neopusť nás v 
dobách zkoušky, ale vysvoboď nás 
ode všeho zlého. 
 

O toto prosíme Tebe, který se 
Synem a Duchem Svatým žiješ a 
kraluješ na věky věků. Amen. 
 

Maria, matko uzdravení a naděje, 
přimlouvej se za nás! 
 

Pod výzvou jsou podepsáni předse-
dové institucí zastupujících biskupské 
konference evropských zemí, CCEE a 
COMECE. 
 
Výzva Stálé rady České biskup-
ské konference k modlitbě 
růžence 
 

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé 
rady ČBK v den památky Panny 
Marie růžencové. Prosíme Vás o 
modlitbu růžence na úmysl 
ukončení pandemie nemoci COVID-
19. Modlitba růžence je mocným, a 
přitom snadno dostupným 
prostředkem, který je vždy k 
dispozici. Využívejme jej zvláště v 
situaci omezených možností 
účastnit se bohoslužby. Sjednotit se 
můžeme při modlitbě na tento 
úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať 
sami či společně v rodinách. 
 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan 
Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. 
Martin David 
 

Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 
10. 2020 krizové opatření, ve kterém 
je mimo jiné stanoveno: 
 

- Zákaz hromadných akcí nad 10 
osob ve vnitřních prostorech staveb 
a nad 20 osob ve vnějších prostorech 
s výjimkou zaměstnanců vykonáva-
jících práci pro stejného zaměst-
navatele, za dodržení odstupu osob 
alespoň 2 metry. 
 

- Zákaz dle výše uvedených omezení 
se vztahuje i na bohoslužby. 
 

- Výjimkou jsou do 19. 10. 2020 
pohřby a účast na svatbě s tím, že 
účast na akci není vyšší než 30 osob. 
 
Vzhledem k výše uvedenému jsou 
bohoslužby ve farnosti Trutnov, 
Trutnov – Poříčí a Žacléř od 
12.10.2020 do odvolání bez účasti 
lidu. V neděli bude možnost online 
připojení na mši sv. od 9:00. a od 17 
do  18 hodin bude možnost adorace 
NSO a sv. přijímání v kostele 
Narození Panny Marie  v Trutnově.  
 
S účinností od soboty 3. října 2020 
do odvolání uděluje diecézní biskup 
pro věřící na území královéhradecké 
diecéze dispens od osobní účasti na 
nedělní Mši svaté v kterémkoliv z 
následujících případů: 
a) mají příznaky onemocnění Covid-
19, chřipkového či jiného 
respiračního onemocnění, 
b) jsou v povinné karanténě, 

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně 
odůvodněné opatrnosti (rizikové 
skupiny, ochrana druhých), 
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit 
z důvodu omezení, vyhlášených 
orgány veřejné správy. 
 

Informace z farnosti 
 

Setkaní PRF je zrušeno. 
 

Další aktivity (farní kavárna, přípra-
va na nedělní čtení, …) jsou až do 
odvolání zrušeny. 
 
 

 Výuka náboženství je vzhledem 
k epidemiologické situaci pozasta-
vena, předpokládaný začátek 
vyučování je první týden v listopadu. 
 
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.


