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Abnormalita Boží 
K nedělním liturgickým textům. 
Jan kázal: „Za mnou už přichází 
mocnější, než jsem já; nejsem hoden, 
abych se sehnul a rozvázal mu 
řemínek u opánků. Já jsem vás křtil 
vodou, ale on vás bude křtít Duchem 
svatým. Mk 1, 6b-7 
 

Žijeme teď v době nenormální. 
Máme čas k úvahám, že vlastně i 
křesťanství je svým způsobem 
nenormální, tedy i evangelium, tedy 
i Bůh. Začíná to Zvěstováním: Počneš 
a porodíš! Normální odpověď Marie 
by byla: To tedy ne! Nejsem dosud 
vdaná. Přece ještě nežiji s mužem!   -  
Pastýřům bylo řečeno v noci: Jděte 
do Betléma! Je to normální, v noci 
opustit stáda, nechat je bez dozoru, 
napospas zlodějům? V Šalomounově 
chrámě byl nádherný trůn, ale 
prázdný:  Bůh je nezpodobitelný!  Co 
tedy s Vánoci, s narozením Boha v 
Kristu? Bůh jako dítě? 
Viděli jste někdy, jak vypadá dítě 
bezprostředně po opuštění  matčina 
lůna? Víte, k čemu slouží pleny a 
proč se musí dětem vyměňovat?  
 
 

 
 
 
Pohled do jeslí s krmivem pro zvířata  
stačí, abychom o Bohu začali smýšlet 
jinak. Vždyť celý život Ježíše byl 
abnormální!  Např. jeho křest: Jan 
Křtitel buší tvrdě do hříšníků, to je 
normální. Ale Ježíš  je v zástupu, 
uprostřed nich, s nimi, vyznávajícími  
hříchy, vstupuje i on do řeky a také 
žádá křest!  To je normální?!  Sám 
Jan se tomu brání, nechce to, ví, že je 
to absurdní... 
A je v pořádku, abychom my, 
učedníci Kristovi, žili jen pro 
blahobyt, dobré jídlo a pití, pro svou 
práci a zábavu a nic víc?  
V Katolickém týdeníku o tom pěkně 
píše Kateřina Lachmanová: "Jako 
křesťané bychom měli mít na 
'nenormální doby'  docela slušnou 
průpravu.." To by nás ovšem musel 
zajímat více řád ducha než řád  
hmotný (= zázraky, vidění, zjevení, 
"poselství", důkazy), totiž řád, o 
němž se na první pohled zdá, že je 
nepochopitelný, abnormální, ale 
právě ta "průprava" nám pomůže 
pochopit něco, co je ostatním 
skryté, nepřijatelné, nenormální, ba 
absurdní, co je NADpřirozené. 
(P. Jan Rybář) 



Napišme nad dveře nového 
roku Boží jméno 
 

Začínáme nový rok. Všední dny, 
život v práci a starostech, to je 
místo, na kterém se před Bohem 
uskutečňuje naše spása. A proto 
máme všechny důvody k tomu, 
abychom i tento rok započali ve 
jménu Božím. Započněme tedy 
znovu "ve jménu Božím", 
pokračujme dále, čestně a s radost-
nou myslí! Čas kvapí. Můžeme být 
zoufalí nebo plni žalu, když si na 
Silvestra uvědomíme, že opět 
neodvolatelně uplynula část našeho 
pozemského života. Avšak čas kvapí 
vstříc Bohu a jeho věčnosti, nikoliv 
minulosti a zániku. A proto: ve 
jménu Božím! 
 

 
 

Tak jako se podle zvyku píše o svátku 
Tří králů na dveře K+M+B, napišme 
nade dveře nového roku Boží jméno, 
jméno Boha, ve kterém je naše 
pomoc - jméno Ježíš. Ježíš znamená: 
Jahve pomáhá. 
 

Dejme i nadcházejícímu novému 
roku toto jméno! Poznamenejme se 
na čele, v duchu a v srdci křížem 
tohoto Ježíše! Směle řekněme: 
"Naše pomoc je ve jménu Pána!"  
A pak s odvahou překročme práh 
nového roku. Když jeho jméno nad 
tímto rokem září, stane se i nej-
temnější hodina hodinou roku Pána 
a jeho spásy. 
(www.pastorace.cz)  
 

Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

Vláda ČR schválila s účinností od 27. 
prosince přechod na pátý stupeň 
systému PES, kterým se mění počet 
účastníků bohoslužeb pouze na 10% 
kapacity kostela. Sledujte, prosím, 
aktuální stav ve sdělovacích 
prostředcích. Budeme vás informo-
vat i na našem webu. 
 

Pro nás to znamená: 
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.  

http://www.pastorace.cz/


Pro zajištění maximální povolené 
účasti v neděli dopoledne jsou 
připraveny tabulky pro přihlášení 
účasti na vybraném termínu. Využí-
vejte, prosíme, všechny nabízené 
termíny. Zvolený termín dodržujte a 
pokud je to možné, termíny 
střídejte. 
Dále zůstávají v platnosti dříve 
zavedená opatření, tj. použití 
roušek, dezinfekce a zachování 
rozestupů (využívejte i zadní část 
kostela). 
Eucharistii je možné přijímat pouze 
na ruku. Prosíme, nevyžadujte 
přijímání do úst. Přicházejte jed-
notlivě a v řadě zachovávejte po-
třebné odstupy. Před přijímáním si 
sundejte rukavice. Přijmout je nutné 
v prostoru u podávajícího. 
 

Informace z farnosti:. 
 

Živý růženec 
Lidé, kteří jsou zapojeni ve farním 
Živém růženci a dosud neobdrželi 
desátky na rok 2021, je naleznou 
v arciděkanském kostele v obálce na 
stolku mezi lavicemi (nebo v zákristii 
kostela ve Voletinách). Desátky je též 
možno nechat si poslat elektronicky 
(napište prosím na e-mailovou 
adresu pilz.jiri@dihk.cz nebo 
jiri.pilz@centrum.cz). 
 
 
 

Úklid kostela 
Na stolečku vzadu je připravena 
tabulka na úklid kostela na rok 2021. 
Prosíme zájemce, aby se zapsali  
 

Svátost smíření  
bude probíhat jako obvykle v kapli 
v termínech uvedených v pořadu 
bohoslužeb.  
 

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 leden 2021 
 

Evangelizační úmysl 
Podpora míru ve světě 
Modleme se, aby křesťané, lidé 
vyznávající jiná náboženství a všichni 
lidé dobré vůle prosazovali ve světě 
mír a spravedlnost. 
 

Národní úmysl 
Za věřící různých církví – ať na 
přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvá-
řejí společenství jedné Boží rodiny 
modlitbou a společnou pomocí 
potřebným.

mailto:jiri.pilz@centrum.cz


POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 10. ledna 2021 do 17. ledna 2021 

 

 
 

Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, 541 01 Trutnov 

Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz. 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 

P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz 
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