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VELIKONOCE 2021 v Trutnově 
 

 
Protipandemické opatření se i v letoš-

ním roce dotknou slavení Velikonoc, 

proto dochází k několika změnám: 

Postní svátost smíření: 

Příležitost k předvelikonoční svátosti 

smíření v kostele NPM v Trutnově 

bude: 

- v sobotu 20. 3. od 9.00 do 11.00, 

zpovídat bude o. Jano a P. L. Hojný. 

- v sobotu 27. 3. od 9.00 do 11.00, 

zpovídat budou o. Jano a P. A Götz 

- o. Jiří bude zpovídat podle Pořadu 

bohoslužeb před mší svatou 

a v pondělí sv. týdne 29. 3. od 16.00. 

Prosím využijte možnost svátosti smí-

ření i ve všední dny přede mší svatou. 
 

Obřady Velikonočního tridua: 

Zelený čtvrtek v 16.00 a 18.00 

Velký pátek v 16.00 a 18.00 

Velikonoční vigilie v 17.30 a 20.00 

(otec Jano) 

 

 
 

Bůh nás bezvýhradně miluje 
K nedělním textům 

„Tak Bůh miloval svět, že dal svého 

jednorozeného Syna…“ J3,16 

Když se zaposloucháme do slov Písma, 

máme pocit, že hříšnost se svými hrůz-

nými důsledky pronásleduje člověka 

i celé lidstvo od samotného počátku 

jeho existence. Izraelský lid nedokáže 

vzdorovat jeho nástrahám a neustále 

se zaplétá do svých přání, vášní a po-

třeb, ve kterých ale není místo pro 

Boha. Dopady tohoto jednání na sebe 

nikdy nenechají dlouho čekat a vyvo-

lený národ se tak neustále dostává až 

na práh ohrožení své existence.  

Svatý Jan nám v Evangeliu připomíná 

bronzového hada na poušti v dobách 

Mojžíšových, ke kterému museli Izrae-

lité pozvednout svůj zrak, chtěli-li být 

zachráněni. Až provokující je zdánlivá 

snadnost tohoto úkonu, který zachra-

ňuje život, v kontrastu s tíživými pocity 

člověka, který si v jeho bezprostřed-

ním ohrožení musí přiznat, kam ho 

dosavadní způsob života přivedl a ne-

zbývá mu, než se plně svěřit do rukou 

Božích. Pocit vlastní viny nám toto roz-

hodnutí ještě stěžuje – vzpomeňme, 

jak je obtížné pohlédnout do očí něko-



mu, komu jsme ublížili nebo ho svým 

jednáním zranili. Obava z jeho výčitek, 

pomsty nebo jen pohledu nás mnohdy 

zcela paralyzuje a nejsme schopni pře-

konat svůj stín, abychom otevřeli své 

srdce k usmíření. Ještě více nás tento 

pocit může přemoci, když si uvědomí-

me, že zraňujeme lásku Boha, který 

nás bezvýhradně miluje. Jeho láska jde 

až tak daleko, že nám „dal svého 

jediného Syna, aby každý, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

Podobně, jako byl bronzový had vyvý-

šen k záchraně Izraelitů na poušti, byl 

i Kristus na kříži vyvýšen k naší záchra-

ně a stal se spásou všem, kdo v něho 

uvěří. A opět jsme konfrontováni 

s otázkou, zda chceme spoléhat na 

sebe a čekat na spravedlivý soud nebo 

se raději s vírou, nadějí a láskou svěří-

me do rukou milujícího Boha, který 

nás zahrnuje svou milostí a zve nás 

s otevřenou náručí do svého nebes-

kého království, kde se s ním budeme 

moci ve společenství navždy radovat. 

Důvěra v Boží lásku a milosrdenství se 

pro nás může stát východiskem z na-

šich vnitřních obav a strachů a zároveň 

nás přivede do otevřené náruče naše-

ho nebeského Otce, kam nás zve i jeho 

jednorozený Syn. Pozvedněme tedy 

bez obav své oči k vyvýšenému Ježíši, 

který se stal zdrojem naší spásy a 

trpělivě čeká, až se k němu s důvěrou 

obrátíme… (Lukáš J.) 

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 

 
Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 

Zůstávají v platnosti dříve zavedená 
opatření, tj. použití roušek, dezinfekce 
a zachování rozestupů. 
 

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: 

Křížové cesty 
I letos prožíváme 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 lavicích. 
Počet účastníků bude dle pravidel pro 
bohoslužby. Rozpis křížových cest: 
19.2. –senioři 
26.2. –modlitby matek 
5.3. – 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 svá-

tost smíření s obnovenou vroucností a 

mohli zakoušet nekonečné Boží 

milosrdenství. 
 

Národní úmysl 

Děkujeme za dar postní doby a prosí-
me 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


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

Liturgický týden od 14. března 2021 do 21. března 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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