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Svatý není ten,
kdo nemá chybu…

Někdo má obraz svého světce doma
na stěně, jiný nosí jeho podobenku v
peněžence, leckdy najdeme plaketku i
na palubní desce auta.
Potřebujeme je na každém našem
kroku. „O slavnosti Všech svatých se
otvírá nebe a máme možnost
povzbudit se pohledem do něj. Svatí
jsou naším světlem a – jak se kněz
modlí v 3. eucharistické modlitbě –
našimi zastánci a stálými pomocníky,“ říká P. Antonín Forbelský.
A připomíná myšlenku P. Ladislava
Simajchla, podle něhož světci nejsou
svatými proto, že by nikdy neklesli, ale
proto, že po každém pádu vždy
dokázali vstát k novému úsilí.

Právě srovnání s námi – tedy s každodenností všedního člověka – je
fascinující. Jejich životy jsou tolik podobné těm našim, přitom často tak
vzdálené! Byli to lidé jako my, přesto
schopní hrdinských činů, neuvěřitelných obětí, života v lásce.
Světci jsou jako hvězdy na obloze.
Hledáme jejich zář, prosíme o směr
našich cest. Ale jsou to i hvězdy
v přeneseném smyslu slova –
celebrity, o kterých bychom se rádi
dozvěděli co nejvíc. Mnozí mají
podrobně zpracované životopisy,
některé známe i z fotografie.
S úžasem si prohlížíme jejich tváře a
hledáme právě tu výjimečnost, která
je dělí od jiných. „V nebi nemůže být
nikdo, kdo by nám škodil. Nejen unést
tempo Božího milování, ale ještě
posílat do každého srdce Boží lásku
podle jeho přání, je už výsada těch,
kdo jsou mu důvěrně nablízku,“ říká
jezuita P. Michal Altrichter a pokračuje: „Učím přes dvacet let na
Teologické fakultě v Olomouci obor
hagiografie, studenty nazývaný ‚hagoška‘. Familiární označení ukazuje
jejich blízký vztah. Víme, že existuje
jen jediný Svatý a my jsme pouze

‚nosiči kufrů‘, ale on sám sebe toužebně vkládá do našeho života.
Svatost znamená, že postupně dorůstáme do toho, čím žije on.“ Nejde
tedy podle něj o to, že on „stojí
mimo“, nýbrž že žije „v nás“. Svatý
není ten, kdo nemá chybu, ale kdo je
zcela odkázaný na Pána.
(dle www.katyd.cz, zkráceno)

Den smrti není koncem
K nedělní liturgii Všech svatých:
„Viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků a volali mocným
hlasem: „Za svou záchranu vděčíme
našemu Bohu.“ (Zj 7,9-10)
Smrtí končí pozemská zkušenost
Pro věřící není den smrti v žádném
případě koncem všeho, ale je spíše
přechodem k nesmrtelnému životu.
Je dnem konečného narození. Kdyby
se Ježíš nenarodil na zemi, nemohli by
se lidé narodit pro nebe. Právě proto,
že se Kristus narodil, můžeme také my
„být znovu zrozeni“!
Když náš dohasíná život, nesmíme
v tom vidět jen zpečeťující biologický
jev nebo uzavřený životní osud, ale
znovuzrození a obnovené bytí, které
je darováno Zmrtvýchvstalým tomu,
kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce.
Smrtí končí pozemská zkušenost, ale
smrtí zároveň pro každého z nás za

hranicemi času začíná plný a nepomíjející život.
Smrt je přechodem
Pro toho, kdo žije v Kristu, je smrt
přechodem z pozemského putování
k nebeské vlasti, kde nebeský Otec
přijímá své děti „ze všech národů,
kmenů, plemen a jazyků“ (Zj 7,9).
„Společenství svatých“ je realitou,
která vzniká zde na zemi, která se však
plně ukáže, až budeme Boha moci
„vidět tak, jak je“. Je to realita rodiny,
která je protkána hlubokými pouty
duchovní solidarity… (www.vira.cz)

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením
V současné době není možné sloužit
mši svatou s účastí věřících. Vzhledem
k tomu, že k tomuto rozhodnutí je
vážný důvod, jímž jsou lidské životy a
zdraví, biskup žádá o respektování
všech omezení a zároveň je všem
udělen dispens od povinné účasti.
Rozhodně však nejde o dispens od
života z víry. Fyzickou neúčast na
bohoslužbách můžeme v této době
nahradit sledováním živých přenosů
mší svatých na TV Noe, ČT2, na dalších
online kanálech či z Rádia Proglas.
Doporučujeme společnou modlitbu
v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.
Využijme i této doby k prohloubení
našeho vztahu k Bohu

Plnomocné odpustky 2020
Letos je možné získat plnomocné
odpustky kterýkoliv den po celý měsíc
listopad. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš
a Věřím v Boha a dalších obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce a
vyloučení
veškeré
náklonnosti
k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své
bydliště kvůli omezením spojenými
s pandemií, mohou získat odpustky
na dálku. Stačí se v modlitbě spojit se
společenstvím církve, zřeknout se
jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit,
jakmile to bude možné, i další
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce) a
před obrazem Pána Ježíše nebo Panny
Marie se pomodlí za zesnulé

Informace z farnosti:
Svátost smíření a svaté přijímání
I když není možné přijmout tyto svátosti jako obvykle v rámci bohoslužeb,
nabízíme alespoň možnost individuálního přijetí. Naši duchovní
P. Jano, P. Jiří a jáhni budou přítomni
v kostele v neděli odpoledne od 16 do
18 hodin. Tato doba bude určena
pouze pro přijetí svátostí. Nebude
možné zůstat déle v kostele na
adorace či modlitbu. Přistup ke svátostem bude pouze jednotlivě.

Bohoslužby
Náš duchovní otec Jano slouží mši svatou každý den, i když bez účasti věřících. Zadané intence jsou při těchto
mších odslouženy. Každé úterý a o
svátcích slouží otec Jano mše svaté za
farnost. Všichni se můžeme duchovně
spojit a přidat se modlitbou.
Přímý přenos z kaple BM
Připravili jsme pro naše farníky přímý
přenos nedělní mše sv. z kaple Božího
Milosrdenství. Vysílání probíhá přes
internet a připojit se můžete kliknutím na ikonu:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE
na webových stránkách farnosti:
http://www.farnosttrutnov.cz.
Nebo do svého webového prohlížeče
zadejte odkaz:
https://m.youtube.com/channel/UC
MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A

Apoštolát modlitby
na listopad 2020
Všeobecný úmysl
Oblast umělé inteligence
Modleme se, aby pokrok v oblasti
robotiky a umělé inteligence byl vždy
ve službách člověka.
Národní úmysl
Za kostelníky, ministranty, akolyty,
lektory a farní rady – ať pod ochranou
sv. Jana Nepomuckého každý naplno
slouží na svém místě v církvi

POŘAD BOHOSLUŽEB
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ
Liturgický týden od 1 listopadu 2020 do 8. listopadu 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
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