20.12.2020

Vánoční bohoslužby
24.12. - Štědrý den
Trutnov - kostel Narození
16:00
P. Marie
25.12. - Narození Ježíše Krista
Trutnov - Voletiny
7:45
9:00,
Trutnov - kostel Narození
10:30
P. Marie
18:30
Žacléř
11:00
26.12. - Sv. Štěpána
Trutnov - kostel Narození
P. Marie
Pilníkov

8:30
9:00

27.12. - Svátek Sv. Rodiny
Petříkovice-Bohoslužba
11:00
slova
9:00,
Trutnov - kostel Narození
10:30
P. Marie
18:30
Žacléř
11:00
31.12. - Silvestra
Trutnov - kostel Narození
P. Marie
Žacléř
1.1. - Nový Rok
Trutnov - Voletiny
Trutnov - kostel Narození
P. Marie
Žacléř

Krásné a požehnané svátky
vánoční přejí všem farníkům
otec Jan, otec Jiří
a jáhni Michal a Josef

Mariina víra
K nedělním textům 4. neděle adv.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do
galilejského města, které se jmenuje
Nazaret, k panně zasnoubené muži
jménem Josef, z rodu Davidova;
jméno té panny bylo Maria.
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva,
milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se
nad těmi slovy velmi zarazila a
uvažovala, co ten pozdrav znamená.
(Lk 1,26-29)

16:00
16:00
7:45
9:00,
10:30
18:30
11:00

Když Maria zaslechla andělův
pozdrav, zalekla se. Takto by zareagoval asi každý normální člověk.
Pokud ne, bylo by něco divně.

Nebývá totiž zvykem, aby Bůh takto
mimořádným způsobem zasahoval
do života lidí. V Mariině náboženské
tradici se podobné události dály
pouze význačným duchovním osobnostem, vůdcům a prorokům, jakým
byl například Mojžíš.
Maria se za takovouto osobnost
nepovažuje. Vidí se obyčejně,
nechybí jí pokora. Na druhou stranu
jako věřící žena Boží zásahy tohoto
druhu z podstaty věci neodmítá. Váží
si jich. Co je však sympatické a co
svědčí o její normalitě je, že neztrácí
kontakt s realitou. Nepřijímá tyto
vize nekriticky, prověřuje si je,
používá zdravý rozum. Ptá se, jak se
to stane, vždyť je to nepřirozené,
nežije s mužem. A nechává si vše
vysvětlit. Musí mít vnitřní jistotu, že
je to skutečně Bůh, kdo do jejího
života vstupuje a chce vést její kroky.
Musí si být jistou, že nepodléhá
nějakým „klamavým psychickým
fenoménům“.
A Bůh jí onu jistotu dá. Především
tím, že se andělova slova naplní. Ale
možná i tím, že nezruší nic z toho, co
k lidskému životu patří, jen ji naučí
vidět to Kristovýma očima. Bude dál
žít život běžné izraelské ženy, který
není ničím výjimečný. Bude si plnit
své povinnosti, zakoušet radosti,

bolesti i zklamání. Občas si od Ježíše
vyslechne tvrdá, až zraňující slova, a
nakonec spolu s ním projde
utrpením. Vše však použije k tomu,
aby se něčemu novému naučila, aby
lidsky i duchovně rostla a dospěla
k moudrosti. Její životní dráhu bude
prolínat poznávání Hospodina a její
konec bude dovršen setkáním s ním.
Přijme vše, co jí život přinese a
pojme to jako služebnice Páně, která
hledá jeho cesty a učí se po nich
spolu s ním chodit. Toto její
rozhodnutí je mnohem cennější, než
jsou jakékoliv duchovní vize a
mimořádné zážitky. Zároveň se
jedná i o jedno z hlavních a podstatných kritérií skutečné duchovnosti a svatosti.
(o. Jiří Pilz)

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením
Od pátku 18.12. platí 4. stupeň PES,
počet účastníků bohoslužeb je
omezen na 50 osob.
Sledujte, prosím, aktuální stav ve
sdělovacích prostředcích. Budeme
vás informovat i na našem webu
www.farnosttrutnov.cz
Mše svaté ve všední dny budou beze
změn.

-

V neděli k dispozici tři bohoslužby:
- mše svatá od 9:00 hodin
- mše svatá od 10:30 hodin
- mše svatá od 18:30 hodin
Zůstává on-line přenos mše svaté
v 9:00 hodin z kostela pro ty, kdo
nemohou z nějakého důvodu přijít
na mši svatou osobně. Dále budou
slouženy ještě nedělní mše svaté ve
Voletinách v 7:45 a v Žacléři v 11:00.
Bohoslužby (nedělní i ve všední dny)
budou v kostele. Pro zajištění maximální povolené účasti v neděli dopoledne budou připraveny tabulky pro
přihlášení farníků. Využívejte, prosíme, všechny nabízené termíny.

Informace z farnosti:
Ve středu 23.12. bude poslední
rorátní mše od 6:00.
Na stolečku vzadu je připravena
tabulka na úklid kostela na příští rok,
prosíme zájemce, aby se zapsali.
Adventní 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.
Svátost smíření
bude probíhat v kapli v termínech
uvedených v pořadu bohoslužeb.
Přímý přenos z kaple BM
Přímý přenos nedělní mše svaté
z kostela NPM pokračuje. Vysílání
probíhá přes internet a připojit se
můžete kliknutím na ikonu:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE
na webových stránkách farnosti.

Apoštolát modlitby
na prosinec 2020
Všeobecný úmysl
Život modlitby
Modleme se, aby náš osobní vztah
s Ježíšem Kristem byl živen slovem
Božím a životem modlitby.

Národní úmysl
Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu
sv. Ludmily každého přijímáme
s vděčností a úctou k Bohu za dar
života.

POŘAD BOHOSLUŽEB
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ
Liturgický týden od 20. prosince 2020 do 27. prosince 2020
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