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

Liturgický týden od 24. ledna 2021 do 31. 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 

 

24.1.2021  
 
 

 

 
Loučíme se 
s P. Janem Rybářem 
(16.7.1931 - 14.1.2021) 
„Jen v Bohu odpočívá má duše,  
od něho je má spása.“ ( Ž 62,2) 
 

Děkujme Bohu za tohoto kněze, 
milého člověka a přítele. Děkujme  
Bohu za jeho život a za to, že jsme 
mu mohli být nablízku a jít s ním 
společnou cestou za Ježíšem. 
 

 
 
 
Milí čtenáři, otec Jan Rybář byl pro 
nás všechny vzorem, byl nám 
nablízku, když to bylo třeba. Často 
nás obohacoval svoji životní 
moudrostí a láskou. Těžko bychom 
spočítali ty, kterým pomohl a se 
kterými nesl tíhu jejich života.   
 

Zavzpomínejme nyní na otce Jana 
v jeho dvou vzpomínkách z let 1969, 
1986 a 1990 (převzato z knihy Tichá 
srdce-kláštery a jejich lidé). 
 

…Koncem roku 1969, v době tzv. 
normalizace, byl zlikvidován náš 
jezuitský klášteřík čítající 5 členů 
v Hradci Králové. Já dostal „umístěn-
ku“ do Poříčí u Trutnova. Hlásil jsem se 
na arciděkanství těsně před Vánocemi 
1969. Přijal mne pan administrátor 
Stanislav Fišar, přišlý jen několik týdnů 
přede mnou do Trutnova. Měl za 
sebou 20 kaplanských let v Novém 
Bydžově a krátké působení na 
Pražském předměstí v Hradci Králové. 
Nyní zbořená budova fary vyčnívala 
nad okolními domy. V paměti farníků 
byli dobře zapsání P. Jan Novák a P. 
Karel Vopařil. Ten na svém motocyklu 
Norton stihl duchovní správu na 
třetině okresu. Odešel 1969 z Trut-
nova, snad z obavy z jeho nasazení 
v době Pražského jara. Jeho před-



chůdce, Jan Novák, zvaný „kardinál“, 
skončil život jako oběť výslechu a 
nátlaku StB, který neunesl a ani unést 
nemohl dle svého svědomí, jak bylo 
obecně známo… 
 

…po smrti p. „děkana“ Fišara jsem 
devět měsíců byl sám na duchovní 
správu, jak mohl, tak mi pomáhal P. 
František Skřivánek z Bernartic. 
V říjnu už naplno nastoupil P. Václav 
Pavliš, který přišel z uhelné Příbrami. 
Rodák z vesničky Kladno u Hlinska – 
velmi rychle se tu zabydlel a v době, 
kdy tyto řádky píšu, žije stále hodně 
lidí, kteří ho znali. Já v té době jsem 
převzal Žacléřsko až do 1.1.1986, kdy 
jsem byl nucen převzít domovnictví v 
diecézním domě Marianum s 
povinnostmi faráře v Horním Maršově 
a Malé Úpě“. 
 

„…V roce 1986 mne udělali 
domovníkem, nákupčím a údrž-bářem 
ve středisku Marianum v Jan-ských 
Lázních, to je jen kousek od Trutnova. 
To byl diecézní dům, katolický barák, 
kde žilo deset sester vincentek ze 
Slovenska, kterým jsem také sloužil 
jako kněz. Do toho přišla svoboda… To 
bylo krásný, byli jsme z toho na větvi. 
Vždyť celých třicet sedm let jsem měl 
na krku estébáky, prohlídky, výslechy, 
předvolání… Každý měsíc. Svobodu 
jsem proto hodně prožíval. Zvlášť rok 
1990 byl velkolepý. To jsem přijel k 
pumpě čerpat benzín a pumpař říká: 
„Teď tady byl pan prezident.“ Přišel 
jsem do hospody, a hospodský: 

„Zdržte se chvilku, přijde pan 
prezident“. Přijel jsem v sobotu do 
Janských Lázní, a jeptišky: „Teď tu byl 
pan prezident, hledal vás.“ Bylo mi 
dost líto, že jsem ho zmeškal… 
 

„…V roce 1990 mne dali jako kněze do 
Rychnova, tam jsem potom byl čtrnáct 
let, ale to už je zas jiná kapitola. Před 
deseti lety jsem šel na penzi. 
Nerozmýšlel jsem se, vrátil jsem se do 
Trutnova, Vlastně bych měl být v 
klášteře, ale co by tam se mnou dělali. 
Tady jsem si už zvykl, mám své zvyky a 
manýry, mám tu přátele. Navíc jsem 
biskupu Otčenáškovi slíbil, že do své 
smrti budu sloužit v jeho diecézi. Tak 
to držím. Už moc nikam nejezdím, 
mám různé potíže. Dělám ale ještě 
pořád duchovní obnovy v Janských 
Lázních, také každý týden jezdím 
sloužit mši do Albeřic, tam je takový 
rekreační dům pro katolické rodiny. 
Dělám duchovní obnovu, povídání, 
zpovědi. Rád ty lidi poslouchám a 
žasnu, jaké mají dnes problémy. Měl 
bych tam jet zrovna zítra, ale 
výjimečně nepojedu. Několik mých 
přátel z Trutnova slaví šedesátku a 
chtějí, abych přišel a měl bohoslužbu.  
Mnozí z nich mi kdysi ministrovali, 
nebo ke mně chodili na náboženství. 
Znal jsem je, ještě když nosili na 
zádech aktovky. Zažil jsem jejich 
dětství, a teď už znám děti jejich dětí.“ 
…    
 

I v poslední době P. Jan chodil mezi 
nás, navštěvoval nemocné, sloužil 
mše svaté a také přispíval do naše-
ho farního zpravodaje „slůvkem“ 
k nedělním textům. Nabízíme nyní 
jeden z posledních jeho textů: 
 

Svěrákovo přání (01/2021) 
"Není nutno, není nutno, aby bylo 
přímo veselo, hlavně nesmí býti 
smutno, natož aby se brečelo…" to 
nám do nového roku vždy přeje pan 
Svěrák. Já se k němu přidávám. 
Jenže - jak říkával abbé Zykan 
v Solnici - stejně je to na brek… A to 
tehdy nevěděl nic o jakési koroně. 
Ta nám připome¬nula, že někdy to 
bez smutku nejde, bez pláče. (To jen 
lůza se vzteká…) Pěkně jsme se 
zabydleli v blahobytu, klaníme se 
technice a dobrému jídlu, máme 
tolik úžasných možností - a 
najednou COVID!  Škoda, že my 
křesťané neumíme přesvědčovat, že 
někdy smutek a pláč uleví, že 
ostatně život není zábava, ale 
usilovné hledání jeho posledního 
smyslu, že koneckonců máme přece 
evan¬ge¬lium, máme Krista, máme 
naději... Skrze tu roušku budeme 
vydechovat dobro a radost…  
Tak bude jistě spokojen i pan 
Svěrák... „Jistým bodem počínaje 
není již návratu. Toho bodu je třeba 
dosáhnout“. (Franz Kafka) 
 

Rozloučení s P. Janem Rybářem 
který zemřel ve čtvrtek 14.1.2021, 
bude při mši svaté v sobotu 
23. ledna od 11. hodin v kostele 
Narození Panny Marie v Trutnově. 
 

P. Jan by si zasloužil pohřeb s účastí 
mnoha jeho přátel a příznivců. Sou-
časná situace to však nedovoluje. 
Účast v kostele bude proto možná 
pouze pro pozvané. Prosíme, 
respektujte toto omezení. 
 

Celý obřad bude přenášet TVNOE 
v televizním i internetovém vysílání 
https://www.tvnoe.cz/live 
 

V sobotu odpoledne od 15. do 17. 
hodin bude také možnost osobní 
modlitby za otce Jana v kostele 
Narození Panny Marie v Trutnově, 
kde bude vystavena rakev. 
 

Poté bude tělo zesnulého převezeno 
do Bílovic nad Svitavou. kde bude 
následující den po mši svaté uloženo 
do rodinného hrobu. Mše svatá bu-
de v neděli 24.1. v 9:30 hodin a bude 
také  on-line přenášena. Připojit se 
můžeme na: 
https://youtu.be/d79tYoZLV7c 
 
Otče Jane, budeš nám chybět, ale 
věříme, že nám budeš nablízku i 
nadále, i když už trochu jinak… 
 

Tvoji spolubratři, přátelé a farníci 

 
 


