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Velikonoce 2021 v Trutnově 

Příležitost k předvelikonoční svátosti 

smíření v kostele Narození P. Marie 

v Trutnově bude ještě: 

- 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 

smíření i ve všední dny před mší 

svatou. 

Velikonoční obřady v kostele NPM:  

Zelený čtvrtek v 16.00 a 18.00. 

Velký pátek v  16.00 a 18.00. 

Velikonoční vigilie v  17.00 a 19.00               

(pozor změna!) 
 

Gratulace farnosti 

V těchto dnech slaví 

životní jubileum paní 

M. Kryštofová. Za far-

nost gratulujeme a 

vyprošujeme Boží 

požehnání. 
 

 

 

 
 

Pane, ukaž nám Ježíše 
K nedělním textům 5.neděle postní 

Mezi poutníky, kteří přišli do Jeruza-

léma, byli i Řekové. Ti požádali apošto-

la Filipa o zprostředkování setkání 

s Ježíšem. Odpověď neobsahuje jasné 

ano či ne. Ježíš namísto toho jakoby 

bez souvislostí hovoří o oslavení: 

„Přišla hodina, aby byl oslaven Syn 

člověka.“ Dále pokračuje řečí o pšenič-

ném zrnu, které pokud nepadne do 

země a neodumře, zůstane samo; 

v opačném případě pak přinese hojný 

užitek a o nutnosti ztratit svůj život 

v tomto světě, aby byl uchován pro 

život věčný. Nakonec pak dodává: 

„Kdo mně chce sloužit, ať mě následu-

je, a kde jsem já, tam bude i můj slu-

žebník.“ (srv. Jan 12, 20 – 26) 

Co si z toho mají oni cizinci vybrat? Klíč 

k porozumění nám možná nabídne 

apoštol Pavel, který se s Řeky a jejich 

mentalitou setkal nejednou. Většinou 

u nich nepochodil, protože jim kázal 

Ježíše Krista trpícího, ukřižovaného a 

zmrtvýchvstalého. Pro ně to bylo ne-

zajímavé, pošetilé. Oni hledali mou-

drost, byli to filozofové. Dle Pavla 

nepochopili, že skutečná Boží moc a 

Boží moudrost je právě Kristus ukřižo-



vaný a zmrtvýchvstalý. (srv. Sk 17, 32; 

1 Kor 1, 18-25) 

My sami, vidíme v Kristově kříži, 

v utrpení a smrti nebo obecně 

v těžkostech a ztrátách, které život 

přináší, projevy Boží moudrosti? 

Umíme tyto události nahlížet jako 

něco, co patří k životu a může mít svůj 

smysl? Třeba ten, že se díky nim 

rozvíjíme, mnohému novému se 

naučíme nebo že se jimi vnitřně 

osvobozujeme od lpění na věcech 

stvořených, a tak se přibližujeme 

Bohu? Počítáme s energií zmrtvých-

vstání? Bůh je přece v pozadí všeho, a 

tak nakonec vše prospívá k dobrému. 

Nebo jsou jen nechtěnou bolestí, 

trestem, křivdou? Jsou pro nás 

výzvou, nebo vedou k životní depresi a 

rezignaci? 

V podobenství o zrnu nás Ježíš učí 

tomu, že se každá menší či větší ztráta, 

která nás v životě potká, může 

zároveň proměnit v prostor pro vznik 

menšího či většího užitku. Záleží 

pouze na tom, jak se k ní postavíme a 

jak ji uchopíme. Odumření jednoho 

zrna může znamenat probuzení života 

celé rostlinky. Ztratit pozemský život, 

tj. především očistit srdce od vazeb 

k věcem stvořeným otevírá prostor 

vnitřní svobody s možností zažívat 

skutečnosti vyšší, vrcholící až v samot-

ném vidění Boha. Žít tímto přístupem 

v praxi značí Moudrost. (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 
 



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 jsou slouženy nedělní mše svaté 
ve Voletinách v 7:45 a v Žacléři 
v 11:00.  
 

Informace z farnosti: 
Změna času 

Příští týden ze soboty na neděli dojde 

ke změně času, tj. posuneme si hodin-

ky o 1 hodinu dopředu. Bohoslužby 

květné neděle budou již v letním čase. 
 

Živý růženec 

Pro Vás, kteří jste zapojeni ve farním 

Živém růženci, jsou připraveny k vy-

zvednutí nové desátky na období 

duben až červen 2021. Naleznete je 

v arciděkanském kostele v obálce na 

stolku mezi lavicemi (nebo v zákristii 

kostela ve Voletinách). Desátky si též 

můžete nechat posílat e-mailem 

(napište mi prosím na e-mailovou 

adresu pilz.jiri@dihk.cz nebo 

jiri.pilz@centrum.cz). 

 

 

Setkávání mladých 

Každý pátek večer se i v současné 
době setkává společenství mladých. 
Prostřednictvím videohovoru se 
scházíme k modlitbě, diskuzím na 
různá témata a hrám. Na fotografii je 
zachyceno online setkání našeho 
otevřeného společenství v době 
pandemie. (David Holubec) 
 

 
 
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
mailto:pilz.jiri@dihk.cz
mailto:jiri.pilz@centrum.cz
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