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Přijď Duchu svatý 
K nedělním textům: „Nastal den 

Letnic a všichni byli společně pohro-

madě. Najednou se ozval z nebe 

hukot, jako když se přižene silný vítr, 

a naplnil celý dům, kde se zdržovali. 

A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, 

rozdělily se a nad každým z nich se 

usadil jeden. Všichni byli naplněni 

Duchem svatým. Sk 2,1-4 
 

 
 

Ve světě můžeme vidět sebevědo-

mou snahu člověka určovat dějiny 

tohoto světa bez ohledu na Boží 

záměry. Zakoušíme také nenápadné, 

zdánlivě bezmocné vanutí Ducha 

Božího, který znovu nastoluje Boží 

řád, narušený hříchem. Kdo zvítězí? 

To záleží na každém z nás. 

 

 

 

V každém člověku se ukrývá touha 

po něčem trvalém a hodnotném. 

Lidé světa na ni odpovídají celou 

řadou chvilkových požitků. Jsou 

lákavé, ale když jimi naplníme svůj 

život, po chvilkovém pocitu blaha 

v nás zanechají hořkost a zklamání. 

Ježíš dokáže naplnit naši prázdnotu 

a vyprahlost Duchem svatým a pro-

měnit ji v pramen živé vody pro 

všechny ostatní. On uzdravuje naše 

bolesti a obnovuje v našem nitru 

Boží obraz a podobu. 

Duchu svatý přijď k nám a přines 

útěchu nejskrytějším hlubinám naší 

duše. Daruj nám milost a odpuštění.  

Rozehřej naše srdce a naplň nás 

svými svatými dary. Amen 

o. Jano 

 

Noc kostelů 2021 
Bude v pátek 28.5. V našem kostele 

připravujeme do programu komento-

vanou prohlídku kostela a koncert 

Krkonošského Collegia Musica s pro-

gramem "Mariánské modlitby zhu-

debněné v první polovině 17. století 

v Itálii a ve Francii“. 



Patris corde – Otcovským 

srdcem /4/ 
je apoštolský list papeže Františka z 

8. prosince 2020 
 

Tvořivě odvážný otec 
Pravé vnitřní uzdravení má dvě 

etapy. Tou první je přijetí vlastního 

údělu, vytvoření prostoru tomu, co 

jsme si v životě nezvolili. A na to 

navazuje tvořivá odvaha, projevující 

se zejména v kontaktu s těžkostmi. 

Můžeme objevit a použít zdroje, o 

nichž jsme neměli tušení, že je 

máme. Anebo můžeme rezignovat a 

vyklidit pole. 
 

Josef nerezignoval, když se v Betlé-

mě pro jeho rodinu nenašlo místo, 

nerezignoval před hrozbou Herodo-

vou. Projevil kreativní odvahu, 

chránil Dítě i jeho matku, pečoval o 

poklady svého života. Někdy může-

me mít pocit, že svět je vydán 

napospas silným a mocným, ale Bůh 

vždycky nalézá způsob, jak usku-

tečnit svůj plán spásy. I v našem 

životě platí, že to, na čem záleží, 

dokáže Bůh vždycky zachránit. Stačí, 

když použijeme kreativní odvahu 

prostého tesaře, který umí měnit 

problém na příležitost a dává před-

nost důvěře. 

Nevíme, jak dlouho Svatá rodina žila 

v Egyptě, ale museli tam něco jíst, 

najít bydlení a práci. Čelili stejným 

problémům jako všechny jiné rodiny, 

jako naši bratři migranti, kteří i dnes 

riskují život. V tomto smyslu je svatý 

Josef patronem všech, kdo z jakého-

koliv důvodu musí opustit svou vlast. 

I my máme stejně jako Josef chránit 

všemi svými silami Ježíše a Marii, 

kteří jsou tajemně svěřeni do naší 

zodpovědnosti, naší péče a 

starostlivosti. Syn Všemohoucího se 

stal slabým dítětem, o které je 

potřeba pečovat. Každý potřebný, 

každý chudý, každý trpící, každý 

umírající, každý cizinec je tak 

„Dítětem“, které Josef stále chrání. 

A jako miloval Josef, máme i my 

milovat Dítě a jeho Matku, tedy 

milovat Svátosti a Charitu – milovat 

církev a chudé. 
 

Praktický tip pro tento týden:  

Situace nebo skutečnosti, které nás 

unavují, deptají nebo zarmucují, 

prožívejme vědomě s důvěrou, že 

Pán se o nás stará. Můžu je aktivně 

prožít jinak, tvořivě? Inspirujme se 

příběhy z Josefova života. 

 

 

 
 



Aktuální informace ke 
koronavirovým opatřením 
Od 26. 4. 2021 došlo ke změnám 
pravidel pro návštěvy bohoslužeb. 
Nyní není omezený počet účastníků 
a mohou se konat za splnění 
podmínek: 
1. ochrana dýchacích cest (dle normy 
příslušného mimořádného 
opatření), 
2. dezinfekce rukou před vstupem 
do vnitřního prostoru, 
3. rozestupy 2 metry s výjimkou 
členů domácnosti. 
I nadále zůstávají v platnosti nařízení 
Biskupství královehradeckého: 
- v průběhu Mše svaté je vynecháno 
pozdravení pokoje; 
- nepoužívají se kropenky se 
svěcenou vodou u kostelních 
vchodů; 
- mimořádná opatrnost je 
vyžadována v okamžiku svatého 
přijímání; pokud by došlo k nechtě-
nému kontaktu, podávající použije 
dezinfekci ruky. Při udílení Svátosti 
smíření kněz vždy dává přednost 
otevřenějším prostorům před 
uzavřenou zpovědnicí. 
 
V arciděkanském kostele Narození P. 
Marie zůstávají i nadále v platnosti 
pravidla pro podávání sv. přijímání. 
Rozestupy 2 metry s výjimkou členů 
domácnosti budou zabezpečeny 
uzavřením každé druhé lavice. 

Informace z farnosti: 
Vzadu na stolečku jsou k nahlédnutí 
nástěnné kalendáře s citáty J. Rybáře. 
pro zájemce je možnost hromadné 
objednávky. 
Podrobnosti u pana Freiberta. 
 
 Ve dnech 11.6-13.6. bude probíhat 
modlitební triduum ke sv. Josefovi. 
Podrobnosti budou ještě zveřejněny. 
 
Farní den se uskuteční v sobotu 26.6. 
od 15.00. v Dračí rokli. V plánu je 
občerstvení. Přípravné práce 
proběhnou v sobotu dopoledne. 
 
 
Apoštolát modlitby 
na květen 2021 
 

Všeobecný úmysl  

Za finanční svět 
Modleme se, aby ti, kdo nesou 

odpovědnost za finance, spolu 

s vládami usměrňovali finanční 

oblast a chránili občany před 

nástrahami s nimi spojenými. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za mariánská poutní místa 
a prosíme, aby na nich lidé skrze 
Pannu Marii snadno nacházeli cestu 
ke Kristu.



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

Liturgický týden od 23. května 2021 do 30. května 2021 
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