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„Cokoli jste udělali pro jednoho z mých bratří….“
K textům nedělní liturgie
Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme
tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve
vězení, a neposloužili jsme ti?‘
On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám,
cokoliv jste neučinili jednomu z těchto
nepatrných, ani mně jste neučinili. Mt
25, 45-46
S celou Církví končíme další liturgický
rok. Jako na konci občanského roku
přichází bilancování, tak by tomu mělo
být i dnes. Toto bilancování by se mělo
odehrávat ve světle Božího slova
slavnosti Krista Krále: Jak prožíváme
přítomný život s perspek-tivou života
budoucího?
Evangelium dnešní slavnosti nabízí
klasický obraz posledního soudu.
V něm je nám představen požadavek
milosrdných skutků konaných s neomezenou láskou, a laskavého přístupu k chudým a potřebným.
Prožíváme „dobu příhodnou“, dobu
naší spásy. V ní se setkáváme s Kristem
jako s dobrým pastýřem a rozhodování o naší spáse je v našich rukou.
Čeká nás taky „onen den“, kdy Kristus

soudce zasedne na svůj trůn. Slavnost
Krista Krále nám chce znovu připomenout, že jsme v příznivé době spásy.
Všechno záleží jenom na naší ochotě
přijmout Boží výzvu.
Z dnešního evangelia je jasné, že není
podstatné, zda vyznáváme Krista
slovy, ale zda projevujeme konkrétní
lásku. To je vstupenkou do Božího
království. (o. Jano)

Čest a sláva nesmrtelnému Králi
Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi
věků! Dej nám prosté srdce,abychom
dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího,
ses stal naším bratrem...
Tobě, Ježíši, buď čest a sláva, nyní i na
věky věků. Ježíši, počátku a plnosti
nového člověka, přitahuj si naše srdce,
abychom dokázali opustit nedobré
cesty a vydali se po tvých stopách
cestou vedoucí k životu. Dej, ať žijeme
ve věrnosti křestnímu slibu a naší víře,

ať horlivě vydáváme svědectví tvému
slovu, tak aby se v rodině a ve
společnosti rozzářilo živé světlo tvého
evangelia.
Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva nyní
i na věky. Ježíši, Boží sílo a moudrosti,
zažehni v nás lásku k Písmu svatému,
protože v něm zaznívá hlas našeho
Otce, který nás osvěcuje, živí a
utěšuje. Ježíši, Slovo Boha živého,
obnov v církvi misijní horlivost, tak aby
všechny národy dospěly k poznání
tebe, Syna člověka a jediného
prostředníka mezi člověkem a Bohem.
Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na
věky. Ježíši, prameni moudrosti a
pokoje, posiluj ve své církvi pouto
společenství,
oživ
ekumenické
působení, tak aby všichni tvoji
učedníci byli jedno mocí Ducha
svatého. Ty, který jsi nám dal jako
pravidlo života přikázání lásky, dej, ať
jsme budovateli solidárního světa, ve
kterém mír zvítězí nad válkou a
civilizaci smrti nahradí láska k životu.
Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na
věky. Ježíši, jednorozený synu Otce,
plný milosti a pravdy, světlo osvěcující
každého člověka, daruj plnost svého
života všem, kteří tě hledají s
upřímným srdcem. Vykupiteli člověka,
ty jsi počátek a konec času a vesmíru,
tobě i Otci, nevyčerpatelnému zdroji
veškerého dobra, i Duchu svatému,
pečeti a nekonečné lásce, buď čest a
sláva nyní i na věky. Amen.
(www.pastorace.cz)

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením
Od pondělí 23.11.2020 platí opatření
4. stupně dle tabulky PES. Pro nás to
znamená, že se mohou konat bohoslužby, pohřby a svatby s účastí
věřících do maximálního počtu 20
osob. Bohoslužby (nedělní i ve všední
dny) budou v kostele.
Ve všední dny za obvyklého stavu
bude automaticky splněna podmínka
maximálního počtu účastníků.
Aby se mohlo i v neděli zúčastnit co
nejvíce farníků, budeme sloužit šest
bohoslužeb (4 mše svaté a 2 bohoslužby slova se sv. přijímáním) takto:
V sobotu navečer:
- mše svatá od 18 h. (nedělní platnost)

V neděli:
- bohoslužba slova od 7:45 hodin
- mše svatá od 9:00 hodin
- mše svatá od 10:30 hodin
- bohoslužba slova od 17 hodin
- mše svatá od 18:30 hodin
Zůstává on-line přenos mše svaté
v 9:00 hodin z kostela. Dále budou
slouženy ještě nedělní mše svaté ve
Voletinách v 7:45 a v Žacléři v 11:00.
Pro zajištění maximální povolené
účasti budou připraveny tabulky pro
přihlášení farníků.
Využívejte, prosíme, všechny nabízené termíny včetně bohoslužeb slova.
A pokud je to možné, termíny
střídejte. Děkujeme za ohleduplnost
a vstřícnost.

Informace z farnosti:
Blahopřejeme!
Minulý týden oslavili naši duchovní
otcové Jano a Jiří narozeniny. Přejeme
jim vše nejlepší a vyprošujeme Boží
požehnání a Dary Ducha svatého pro
jejich službu.

Svaté přijímání 22.11.
V neděli 22.11. nebude ještě možné se
zúčastnit mše svaté, proto bude
navečer od 17 do 18 hodin v kostele
příležitost k osobní modlitbě a přijetí
svatého přijímání v maximálním počtu
15 osob najednou.

Žehnání adventních věnců
V neděli 29.11. bude na začátku každé
bohoslužby (včetně bohoslužeb slova)
žehnání adventních věnců. K dispozici
budou v kostele i adventní brožurky.
Vánoční nabídka knih
V kostele je připravena nabídka knih
z nakladatelství Návrat domů. Ceny
jsou na knihách označeny, uhradit
můžete jako obvykle do dřevěné
pokladničky.
Zapište se na nedělní bohoslužby
V kostele jsou připraveny tabulky
s možností přihlášení se k účasti na
nedělní bohoslužbě v jednotlivých
termínech. Přednost mají sloužící a ti,
co mají na mši sv. intenci. Vyzýváme
vás k ohleduplnosti.
Svátost smíření
bude probíhat v kapli v termínech
uvedených v pořadu bohoslužeb.

Přímý přenos z kaple BM
Přímý přenos nedělní mše sv.
pokračuje. Od této neděle bude
přenos z kostela NPM.
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
Naléhavý
úmysl
Apoštolátu
modlitby papeže Františka na měsíc
listopad 2020
Prosme o přímluvu svatých za trvalý
mír v Náhorním Karabachu.
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