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Hromnice 
 

 
 

Tento svátek je jakýmsi dozvukem 
Vánoc. Opět můžeme přemýšlet nad 
tím, že v tajemství vtěleného Slova 
zazářilo našemu duchovnímu zraku 
nové světlo Boží jasnosti. 
Rozpomeňme se ještě jednou na tu 
noc, která se proměnila v jasný den, 
když v náručí svaté Matky zazářilo dítě 
– Světlo k osvícení národů. 
K tomuto svátku neodmyslitelně patří 
žehnání svící „hromniček“. Když se od 
jedné svíčky rozžíhá druhá, plamen té 
první se nezmenší, neoslabí se tím, že 
své světlo předá. V okamžiku předání 
se plamen zvětší. Jedna svíce zapálí 
mnoho jiných, aniž tím ztratí svou sílu. 
Stejně tak je to i u nás lidí. Když se 
snažíme být svící a vnášet světlo do 
temných koutů světa, jiným 
pomůžeme a sami nic neztratíme. Kéž 
nás tento svátek naplní novou chutí 
být světlem lidem kolem nás.                             
o. Jano 

 

 

Sobotní rozloučení 
s P. Janem Rybářem SJ  
 

S ohledem na opatření vyplývající ze 
současné epidemiologické situace se 
vlastního pohřebního obřadu 
v kostele mohl osobně zúčastnit jen 
velmi omezený počet smutečních 
hostů. TV NOE upravila svůj vysílací 
program, a tak nakonec pohřeb mohli 
ostatní alespoň takto sledovat. 
V promluvě P. Václav Vacek mluvil 
o radostné zvěsti, o změně srdce 
z kamene na srdce lidské a na příkladu 
celého života P. Jana vysvětlil jakou 
tedy máme naději, že se to může 
podařit i u nás. Jen je potřeba Bohu 
naslouchat a s Bohem spolupracovat. 
Zároveň zdůraznil úžasnou lidskost, 
skromnost a lásku P. Jana ke každému 
člověku, ale také i opravdovou radost 
ze života víry, které v každém 
okamžiku z P. Jana vyzařovaly. A to, i 
když vlastně vše v jeho životě bylo 
nakonec (lidsky) úplně jinak… 
V době od 15 do 17 hodin 
v otevřeném kostele s vystavenou 
rakví byla možnost rozloučit se 
osobně s P. Janem. V té době se 
v kostele postupně vystřídaly desítky 
lidí z Trutnova i ze vzdálenějších míst. 
Byly tu vidět i celé rodiny, kterým 



„stálo za to“ najít si čas na osobní 
tichou vzpomínku - dle některých zá-
pisů v Pamětní knize to byli i lidé od 
Prahy či z Moravy. Odhadem se za ty 
dvě hodiny mohlo v kostele vystřídat i 
několik stovek lidí…  
Vztah k P. Janovi dokládal i dlouhý 
souvislý „koberec“ květin před rakví, 
které za ty dvě hodiny lidé k rakvi 
donesli. Kolem půl šesté přenesli 
rakev s ostatky P. Jana z kostela 
k pohřebnímu autu P. Ján Kubis a 
všichni tři trutnovští jáhni. 
V potemnělém a trochu zamlženém 
prostoru před kostelem pak už jen 
zářila osvětlená rakev... Jak symbo-
lické vyjádření života P. Jana a světla, 
které z něho po celý život vyzařovalo!       
(S. Freibert – zkráceno. Celý text je 
možné přečíst na farní webu) 
 
Na úmrtí otce Rybáře reagoval 
i osobním dopisem předseda 
Senátu Parlamentu České repub-
liky Miloš Vystrčil: 
 

Vážený pane arciděkane, 
s velkou lítostí jsem přijal 

zprávu o úmrtí P. Jana Rybáře SJ. 
Dovolte, prosím, abych Vám, všem 
jeho farníkům, přátelům a blízkým 
vyjádřil za Senát Parlamentu České 
republiky i jménem svým upřímnou 
soustrast. 
 Pan farář Rybář byl celým 
svým životem svědkem víry a pravdy – 
i v těch nejtěžších chvílích, kdy byl 
komunistickým režimem uvězněn a 

dlouhé roky pronásledován státní 
tajnou policií, kdy jako pétépák 
vykonával těžkou práci. Vždy byl 
lidem velkou oporou, doprovázel je 
s laskavým pochopením i vtipným 
nadhledem. 
 Jsem velmi rád, že P. Jan Rybář 
SJ byl oceněn stříbrnou pamětní 
medailí Senátu Parlamentu České 
republiky. Vím, že jeho lidský i kněžský 
odkaz zůstane trvale v srdcích mnoha 
lidí. Čest jeho památce!  
 

S úctou Miloš Vystrčil 
V Praze dne 21. ledna 2020 
 

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 informovat 
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.  
 

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 oběma 
způsoby, ale žádáme o maximální 
opatrnost. Přicházejte jednotlivě a 
v řadě zachovávejte potřebné 
odstupy. Před přijímáním na ruku si 
sundejte rukavice. Přijmout je nutné 
v prostoru u podávajícího. 
 
Poděkování 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravě, orga-
nizaci a průběhu obřadu sobotního 
rozloučení s P. Janem Rybářem. 
Dík patři všem účastníkům za klidný a 
důstojný průběh zvláště odpoledního 
veřejného rozloučení. Všem nám bylo 
jasné, že za normální situace by na 
mši svatou přišly stovky příznivců P. 
Jana. Proto děkujeme také za pokoru 
s jakou všichni přijali skutečnost, že za 
této pandemické situace to jinak 
zorganizovat nelze. 

Záznam z pohřbu P. Jana Rybáře 
TV Noe uložila na svých stránkách ve 
videotéce záznam z pohřbu P. Jana.  
Další možnost nabízí P. Jiří Pilz: po 
domluvě je možné nahrát video v HD 
kvalitě na flešku (min. 6GB). 
 

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 webových 
stránkách farnosti. 
 
 

Apoštolát modlitby 
na únor 2021 
 

Všeobecný úmysl 
Násilí na ženách 
Modleme se za ženy, které se staly 
oběťmi násilí, aby je společnost 
chránila, brala vážně jejich utrpení 
a byla ochotna je vyslechnout. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za dobré zdravotnictví 
v naší zemi a prosíme za všechny, kdo 
pečují o potřebné, aby v nich viděli 
obraz Boží a svou službu jim 
prokazovali s úctou a láskou. 


