
 

21.2.2021  
 
 

Boží království je blízko 
K nedělním textům 

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží 

království. Obraťte se a věřte 

evangeliu! (Mk 1,15) 

Tuto výzvu jsme poprvé slyšeli v začát-

ku Adventu z úst Jana Křtitele. Nyní 

nám ji opakuje samotný Ježíš. Je stejná 

jako ta Janova, nebo není? Odpověď 

odtušíme z jednání těch, kteří tyto 

výzvy uposlechli. Na tu Janovu odpoví-

dali lidé tím, že za ním vycházeli z měst 

na poušť. Tam přijali křest, kterým 

vyjádřili skutečnost, že činí pokání ve 

smyslu odvrácení se od hříchu. Ostat-

ně tomu napovídá i umístění celého 

dění do oblasti pouště. Odkazuje se 

tím na cestu Izraele z Egypta do zaslí-

bené země. Poušť byla prostorem, 

který měl sloužit jejich odpoutání se 

od vazeb na Egypt, jeho hodnoty a 

životní styl. Poušť je popisována jako 

prostředí démonů, se kterými se člo-

věk utkává. V symbolické rovině to 

značí proces očišťování srdce; zápas 

člověka se zlem v sobě, proces zbavo-

vání se vášní, inklinací k přízemním, 

neduchovním věcem a sobeckým 

touhám. Je to první a základní krok 

v rámci obrácení. 

 

 

Když však touto výzvou volá Ježíš, je 

situace jiná. Od svých posluchačů již 

očekává, že tímto procesem úspěšně 

prošli (je to vyjádřeno i tím, že Jan už 

zemřel a spolu s ním i jeho úkol). 

Ostatně i on sám s ní přichází ve chvíli, 

kdy jako člověk své démony na poušti 

již porazil. Může proto postoupit o 

krok dál. Jeho apel na obrácení 

neznamená toliko odvracejte se od 

hříchů, jako spíše zamilujte si 

evangelium a jeho hodnoty. Poznejte 

je a nadchněte se pro ně! Objevte 

krásu, moudrost a sílu Boží, která 

v evangeliu dlí. Nechte Boha, aby se 

dotkl srdce svojí láskou a mocí, a tak 

vás proměnil v bytosti Ducha a pravé 

Boží syny. Vsaďte na evangelium svůj 

život, rozhodněte se za něj třeba 

i zemřít. Následujte mě, můj příklad! 

Proto se nakonec z těch, kdo na 

Ježíšovu výzvu odpověděli správně, 

stávali apoštolové nebo Boží muži 

a ženy, jejichž životy prolínalo ovoce 

Ducha a hodnoty evangelia. Pokání či 

obrácení proto nesmí končit 

u pouhého postního omezování se 

nebo v sentimentálním dlení u pocitů 

vlastní hříšnosti či sebemrskačství. 

(P. Jiří Pilz) 



Podávání sv. přijímání 

v arciděkanském kostele 

Narození P. Marie. 

Několik týdnů probíhá mezi věřícími 

v arciděkanském kostele Narození P. 

Marie diskuse o způsobu podávání 

svatého přijímání, která vytváří 

zbytečné napětí. 

Na jaře bylo součástí protiepidemiolo-

gických opatření Biskupství králové-

hradeckého nařízení podávání sv. 

přijímání jenom na ruku. V létě bylo 

toto nařízení zrušeno a na podzim už 

obnoveno nebylo. 

Vzhledem k epidemiologické situaci 

v okrese Trutnov a při zachování všech 

norem Katolické církve a nařízení 

Biskupství královéhradeckého jsem 

jako arciděkan Římskokatolické 

farnosti – arciděkanství Trutnov I. 

rozhodl takto: 

Svaté přijímání v arciděkanském 

kostele Narození P. Marie je možné 

přijímat oběma způsoby.  

Při mši svaté budou sv. přijímání 

podávat kněží výhradně na ruku, 

jáhni oběma způsoby. Věřící, kteří 

trvají na přijímání do úst, jdou ke sv. 

přijímání jako poslední. 

Věřím, že toto mé rozhodnutí uklidní 

situaci mezi věřícími a ukončí diskusi, 

která vnáší mezi věřící zbytečné 

napětí.    
ICLic. ThLic. Ján Kubis arciděkan 

Doprovázení umírajících 
V poslední době jsme svědky většího 
počtu umírajících, často v souvislosti 
s pandemií koronaviru. Lidé umírají 
v nemocnicích, v domech s pečovatel-
skou službou a v domovech důchodců 
prakticky sami. Nemohou být v této 
chvíli s nejbližšími… 
Pro křesťana je také důležité, aby svůj 
život uspořádal ve vztahu k Bohu. 
Návštěva kněze v takových situacích 
je možná! I v současné pandemické 
situaci. Je ale potřeba domluvit se 
s knězem na návštěvě u umírajícího 
nebo požádat personál, aby v tako-
vém případě kněze volali.  
Kontakt P. Ján Kubis,  tel. 605 543 654  
 

Poděkování Oblastní charity  
Touto cestou bychom chtěli poděko-

vat všem dobrým lidem za jejich 

příspěvek do tříkrálové pokladničky, 

za zaslání peněz na účet, a především 

za jejich stálou důvěru v tuto sbírku. 

V pokladničce, do které se v kostele 

vybíralo, se sešlo nejvíce peněz ze 

všech letošních 25 pokladniček, 

celkem 5.847 Kč! Vám všem, kteří jste 

se jakýmkoliv způsobem zapojili a po-

mohli s realizací letošní Tříkrálové 

sbírky, vyslovujeme naše upřímné 

poděkování. Každá koruna se počítá a 

letos dvojnásob, děkujeme Vám! 

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2021 

bude z velké části použit na dostavbu 

půjčovny zdravotních a kompenzač-



ních pomůcek, a také na nákup sterili-

zátoru. Za Oblastní charitu Trutnov 

koordinátor tříkrálové sbírky Linda 

Paterová (redakčně zkráceno, celý 

text je vyvěšen na nástěnce v kostele) 
 

Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

V neděli k dispozici tři mše svaté: 
od 9:00, od 10:30 a od 18:30 hodin. 
 

Zůstává on-line přenos mše svaté 

v 9:00 hodin z kostela, připojení na 

webových stránkách farnosti:  

http://www.farnosttrutnov.cz nebo 

https://m.youtube.com/channel/UC
MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 
Dále budou slouženy ještě nedělní 
mše svaté ve Voletinách v 7:45 a 
v Žacléři v 11:00.  
 

Zůstávají v platnosti dříve zavedená 
opatření, tj. použití roušek, dezinfekce 
a zachování rozestupů (využívejte i 
zadní část kostela). Přicházejte jednot-
livě a zachovávejte potřebné odstupy. 
 

Informace z farnosti: 
 

Postní pokladničky 
Podstatou postu (letos 17. února – 3. 
dubna) je propojení sebe-odříkání, 
služby druhým a modlitby. Všechny 
tyto tři prvky v sobě spojuje právě 
Postní almužna. Každý, kdo se chce do 
Postní almužny zapojit, si během 
postního období ukládá peníze za 
odřeknuté radosti do papírové 

kasičky, tzv. postničky, kterou si vy-
zvedne v kostele. Postničku s uspoře-
nou částkou na konci postu přinese 
zpět do kostela do 11. dubna 
 

Křížové cesty 
I letos budeme prožívat společně 
křížové cesty každý pátek přede mší 
svatou od 17:30 hodin. Nebude ale 
průvod, všichni (kromě jáhna s křížem 
a vedoucím KC) budou sedět v lavi-
cích. Počet účastníků bude dle 
pravidel pro bohoslužby. 
 

Rozpis křížových cest: 
19.2. - senioři 
26.2. - modlitby matek 
05.3. - mládež 
12.3. - modlitby otců 
19.3. - modlitby matek II 
26.3. - jáhni 
 
 
 

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..

http://www.farnosttrutnov.cz/
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A


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

Liturgický týden od 21. února 2021 do 28. února 2021 
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