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Krásné a požehnané svátky veli-

konoční a radost ze vzkříšeného 

Krista přejí všem farníkům  

otec Jan, otec Jiří  

a jáhni Josef a Michal 
 

 

Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

„Nezemřu, ale budu žít a vypravovat 

o Hospodinových činech.“ Ž 118,17 

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně nás 

text evangelia uvádí do nedělního 

rána, kdy Marie Magdalská a posléze 

i Petr s Janem zjistili, že hrob jejich 

milovaného učitele je prázdný. Co 

nás na Janově vyprávění na první  

 

 

pohled zaujme je dynamičnost celé 

scény. Marie, která celou sobotu 

netrpělivě čekala, až se bude moci s 

Ježíšem naposledy rozloučit, přichází 

k hrobu. Tam je ale vše úplně jiné, 

než očekávala. Hluboce pohnuta se 

okamžitě rozběhne za apoštoly, aby 

jim sdělila „Vzali Pána z hrobu 

a nevíme, kam ho položili.“ Petr a 

Jan také na nic nečekají a rozběhnou 

se, aby sami uviděli, o čem jim Maria 

pověděla. To, že takto jednají není 

jistě náhodou – jedná se o Ježíšovi 

nejvěrnější, u kterých ani na chvíli 

nepochybujeme o jejich vzájemném 

hlubokému vztahu. A právě láska je 

tím, co je pobouzí k činu i v situaci, 

kdy se zdá být lidsky všechno 

ztracené a beznadějné. 

Skutky apoštolů nám potvrzují, že 

zamilovanost do Krista opět 

nenechává okolní svět chladným, ale 

působí aktivně – Petr na výzvu Ducha 

svatého bez otálení navštěvuje 

setníka Kornélia, hlásá mu 

radostnou zvěst o Ježíši Kristu a skrze 

křest ho přijímá k vyvolenému lidu 

Božímu. Svatý Pavel nám navíc 



připomíná, že i my jsme s Kristem 

vzkříšeni a budeme mít podíl na jeho 

slávě v nebi.  

Srdce člověka, naplněné láskou 

a radostí z Kristova zmrtvýchvstání 

ale nemůže zůstat netečné a chladné 

– naopak stále o ní přemýšlí a je 

připravené o své lásce povědět 

každému, koho potká. Stačí se 

podívat kolem sebe, jak se projevuje 

zamilovanost u mladých lidí a může 

nám to být inspirací i pro náš 

duchovní život. V žalmu slyšíme 

„Nezemřu, ale budu žít a vypravovat 

o Hospodinových činech.“ Petr si 

dokonce ani nedokáže představit 

život s Kristem bez hlásání evangelia 

(„On nám přikázal, abychom hlásali 

lidu…“). 

Současná situace, kdy můžeme 

velikonoční svátky prožívat ve 

větším klidu a ztišení, pro nás může 

být zároveň i velkou výzvou k násle-

dování Krista v účinné lásce k bliž-

ním. Srdce lidí kolem nás jsou více 

než kdy jindy otevřená existen-

ciálním otázkám, hledání smyslu 

života a vnitřního pokoje. Zkusme 

být proto vnímaví k potřebám 

okolního světa a nebojme se hovořit 

s lidmi o radosti, která nás v tomto 

velikonočním čase naplňuje…  

Lukáš Janda 

Podávání sv. přijímání v 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 sou-

částí protiepidemiologických opa-

tření Biskupství královéhradeckého 

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 královéhradec-

kého jsem jako arciděkan Římsko-

katolické 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 pečo-
vatelskou 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 korona-
virovým 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/U
CMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A 
Dále jsou slouženy nedělní mše svaté 
ve Voletinách v 7:45 a v Žacléři 
v 11:00.  

 

Informace z farnosti: 
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 duben 2021 
 

Všeobecný úmysl Za základní 

práva 
Modleme se za ty, kdo riskují život 

v boji za základní lidská práva 

v diktaturách, autoritářských reži-

mech a nezřídka i v demokraciích, 

které prochází krizí. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za velikonoční radost a 
naději v životě nás křesťanů a 
prosíme, abychom byli světlem světa 
a solí země, jak to od nás svět 
právem očekává.

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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Liturgický týden od 4.dubna 2021 do 11. dubna 2021 
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