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Založme svůj život na trvalých
hodnotách
K nedělním liturgickým textům:
„Nebeské království je podobné
deseti pannám, které vzaly lampy a
vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo
pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé
vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou
olej, prozíravé si však vzaly s lampami
také do nádobek olej … (srv. Mt 25, 1-4)
Je prozíravé svůj život založit na
hodnotách, které jsou trvalé. Víra
v Boha a vnitřní svoboda k nim
nesporně patří, dávají sílu k zvládnutí
těžkostí, které život přináší. Je
prozíravé mít v sobě křesťanské
hodnoty, jako je respekt k důstojnosti
druhého, milosrdenství, ochota odpouštět… Hodnoty, které pomáhají
nám i těm, kteří jsou kolem nás.
Byli jsme Bohem vybaveni jeho
Láskou a Duchem a jsme pozváni ke
spolupráci na jeho stvořitelském díle.
Návod, jak se tohoto úkolu zhostit,
najdeme v postojích a jednání Ježíše.
Budeme prozíraví, když svůj život
uspořádáme podle Jeho hierarchie
hodnot. (www.vira.cz)

Modlitba za vnitřní svobodu
od strachu
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem
na život sám. Děkuji ti, že mám tebe,
že jsi se mnou spojil svůj život a že za
tebou mohu přijít se vším, co mě tíží.
Děkuji ti, že se před tebou nemusím
vykazovat žádnou dokonalostí ani
žádným výkonem. Vím, že mě miluješ
takového, jaký jsem, a že víš, co nosím
ve svém srdci a s čím každodenně
zápasím.

Je tolik věcí, které mě chtějí od tebe
vzdálit a sebrat mi vnitřní pokoj a
svobodu, kterou jsi mi daroval.
Odevzdávám ti nyní všechny své
starosti, obavy, strachy a úzkosti.
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu od
obavy, že nemám věci lidsky pod
kontrolou, od ochromující starosti o
zdraví své i svých blízkých, od strachu
z nemoci a ze smrti, od úzkosti ze

ztráty zaměstnání a chudoby, od
katastrofických scénářů budoucnosti.
Přijímám tě jako Pána mého života,
života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní
svobodu, abych neměl strach stýkat
se se svými bližními, abych uměl
rozlišovat mezi zprávami, které ke
mně přicházejí, abych si zachoval
naději v budoucnost a důvěru v tebe,
a ze strachu nezapomněl žít.
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým
učedníkům říkal: „Nebojte se!“
Tolikrát jsi předával do jejich srdcí svůj
pokoj. Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co
potřebujeme a že má také sečteny
všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a
tvému slovu než slovům, která
zasévají strach. Prosím tě, sejmi z nás
a z celé naší společnosti závoj strachu
a úzkosti a dej nám odvahu k důvěře,
že se ti nic nevymklo z rukou. Prosím
tě o moudrost, abychom se každý den
dobře rozhodovali a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní
zkouškou, dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali jen
na sebe, na svůj rozum a svoje síly.
Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další
den svého života. Odevzdávám ti také
všechny své drahé a prosím tě, chraň
nás před všemi úklady nepřítele
spásy, který rozsévá strach a ničí

lidské vztahy, odvádí nás od tebe a od
důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu
a lásku.
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i
všechny mé blízké od nemoci a
nešťastných událostí. Veď mě,
prosím, svým Duchem, ať mohu
přinést pokoj všem, se kterými se
setkám. Amen (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.

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
Naléhavý
úmysl
Apoštolátu
modlitby papeže Františka na měsíc
listopad 2020
Prosme o přímluvu svatých za trvalý
mír v Náhorním Karabachu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ
Liturgický týden od 8.listopadu 2020 do 15. 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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