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Boží království je blízko 
K nedělním textům 

Tu se objevil oblak a zastínil je. Z 

oblaku se ozval hlas: „To je můj 

milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Mk 

9,7 

 
První postní neděle nám ukázala Ježíše 

v konfrontaci se zlem, když byl v 

samotě pouště postaven tváří v tvář 

Satanovi. Tato neděle nám ukazuje 

Ježíše v samotě vysoké hory, kde 

zakouší proměnění své osoby a účast 

na jasu Otcovy slávy. Uprostřed postní 

cesty ukazuje Ježíšovo proměnění cíl, 

ke kterému tato cesta vede, k události 

Velikonoc, ke vzkříšení. Proměnění je 

předzvěstí a proroctvím Velikonoc. 

Při svém proměnění dává Ježíš svým 

třem učedníkům spatřit svou slávu 

jako cíl cesty kříže, o kterém s nimi 

krátce před tím hovořil. Hlas Otce  

 

 

 

potvrzuje, že on je milovaný Syn, který 

dovrší Boží plán spásy. On je pravdivý 

svědek Boží lásky a milosrdenství, 

kterého je třeba poslouchat za všech 

okolností. Ne jenom ve chvíli, kdy je 

obklopen slávou Otce, kdy předpovídá 

své utrpení, ale i když od nás vyžaduje, 

abychom zapřeli sami sebe a nesli za 

ním svůj kříž. 

Máme ho poslouchat, protože 

poslušnost je cesta k naší proměně, k 

našemu štěstí, k naší záchraně a k 

naplnění našeho života. Poslušnost 

Ježíšovu slovu proměňuje naše srdce, 

chrání nás před omyly a bludnými 

cestami a dává nám jistotu Boží 

blízkosti a lásky.                      o. Jano 

Poušť v našem životě 

Vstoupili  jsme do postní doby. 

Připomínáme si tak, že než se naplnilo 

Ježíšovo poslání, strávil 40 dní na 

poušti a prožil tam mnohé vnitřní boje 

a pokušení. Poušť není místo, kde 

bychom si přáli být. Nemyslím, , že 

někdo z nás bude půst trávit na 

skutečné poušti, ale mnozí z nás 

mohou zažívat podobný pocit, jako 



kdyby na ní byli. Během této doby se 

mohou objevit nejrůznější těžkosti, 

problémy, starosti a pokušení. 

Nenechme se tím vyděsit. I Ježíš 

zažíval vnitřní boje, pokušení a 

trápení. Přestože můžeme prožívat 

nesnesitelné vnější nebo vnitřní 

podmínky, nemusíme se jimi nechat 

spálit. V naší poušti nás čeká 

příležitost dotknout se nejhlubších a 

nejskrytějších míst v nás samotných. 

Odhalit mnohé, co nám dosud 

zůstávalo skryté. Taková odhalení a 

objevování hloubek jsou někdy 

bolestivá. Nebuďme na ně proto sami. 

Ježíš byl v poušti opuštěný, ale nás v 

pustině samotné nenechá. Ať už 

prožíváme cokoliv, zůstaňme v jeho 

blízkosti. Nestyďme se říci: „Už 

nemůžu dál, potřebuji, abys mi 

pomohl.“ (www.vira.cz) 

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 

http://www.vira.cz/


nebo požádat personál, aby v tako-
vém případě kněze volali.  
Kontakt P. Ján Kubis,  tel. 605 543 654 
  

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 březen 2021 
 

Evangelizační úmysl  Svátost 

smíření 
Modleme se, abychom prožívali 

svátost smíření s obnovenou 

vroucností a mohli zakoušet 

nekonečné Boží milosrdenství. 

 

Národní úmysl 
Děkujeme za dar postní doby a 
prosíme o požehnané využití 
darovaného času, abychom poznali, 
co všechno ke svému štěstí 
nepotřebujeme a v čem je pravá 
radost.

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