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Gratulace farnosti 
V těchto dnech slaví životní jubileum  

náš jáhen Josef Čížek. Za farnost 

gratulujeme a vyprošujeme Boží 

požehnání do dalších let. 
 

 

Velikonoce 2021 v Trutnově 

Zelený čtvrtek v 16.00 a 18.00 

(v 16:00 online přenos) 

Velký pátek v 16.00 a 18.00 

(v 16:00 online přenos) 

Velikonoční vigilie v 17.00 a 19.00 

(v 17:00 online přenos) 
 

Svátost smíření 

otec Jiří bude ještě 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. 

 

 

 

Velikonoce - svátky našeho 

vykoupení. 

K textům Květné neděle 

Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: 

„Hosana! Požehnaný, který přichází ve 

jménu Páně! Požehnané království 

našeho otce Davida, které přichází! 

Hosana na výsostech!“ Mk 11, 9-10 
 

Liturgií Květné neděle vstupujeme do 

svatého týdne, který vyvrcholí 

Velikonočním třídenním. Je to čas, kdy 

chceme rozjímat o utrpení smrti 

a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše 

Krista. Kdy chceme hledat odpověď na 

otázku: „Kdo vlastně Ježíš je?“ a „Proč 

k tomu vlastně došlo?“ 

Tyto dny nás zvou k tomu, abychom se 
zahleděli na Syna člověka – Pána 
Slávy, který pro nás podstoupil 
pokořování, výsměch a bití. Zahleďme 
se na Božího Syna, který nesestoupil 
z kříže, aby zachránil sám sebe, ale 
zůstal k němu přibitý, aby zachránil 
nás všechny. Věrný Božímu záměru, 
věrný své lásce k lidem, přijal 
opuštěnost, zaviněnou hříchem, aby 
nás osvobodil a dovolil nám zakusit 
radost ze setkání s Bohem. 
Můžeme zažít prázdnotu vyvolanou 
hříchem a dokonanou smrtí. Můžeme 



taky zažít i naději jako Maria, která 
setrvala u paty kříže s jistotou, že po 
temnotě Velkého pátku vzejde 
jitřenka zmrtvýchvstání. 
Tak jako tma je likvidována světlem, 

jsou smrt a hřích ničeny Ježíšovým 

zmrtvýchvstáním. Ježíšova smrt je 

zajímavá a přijatelná jedině proto, že 

vyústila ve vzkříšení a tím dala spásu 

každému člověku.                 o. Jano 

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. při-

jímání 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 

 
Informace z biskupství 
Svatý stolec pro posílení jednoty 
diecéze letos doporučuje věřícím, 
kteří se nemohou osobně zúčastnit 
bohoslužby, aby se připojili 
prostřednictvím sdělovacích 
prostředků především k liturgickým 



oslavám Tridua slaveným diecézním 
biskupem v příslušné katedrále. V naší  
katedrále Svatého Ducha se jedná o 
přenos následujících třech 
bohoslužeb:  
1) Mše na památku Večeře Páně 
(Zelený čtvrtek) v 18:00 hod. 
2) Obřady Velkého pátku v 15:00 hod. 
3) Vigilie  Zmrtvýchvstání Páně (Bílá 
sobota) pravděpodobně ve 20:00 hod. 
(tento čas bude upřesněn podle 
aktuálních opatření). Bližší informace 
budou včas zveřejněny na 
www.bihk.cz.   
 

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: 
Triduum modliteb matek 
Od pátku 26.3. do neděle 28.3. 
proběhne triduum modliteb matek 
a otců. Sejdeme v pátek po mši sv., 
v sobotu po bohoslužbě slova a 
v neděli po mši sv. v 9:00.  

Změna času 

Tento týden ze soboty na neděli dojde 

ke změně času, tj. posuneme si hodiny 

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). 

 
 

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


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

Liturgický týden od 28. března 2021 do 4. dubna 2021 
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