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Proč vlastně Boží Trojice? 

 
 

Pojďme se tedy na Boha a na to jeho 

tajemství podívat blíž. Bůh Otec je 

osoba, před kterou můžeme 

pokleknout, uznat jeho velikost a 

moudrost. Děkovat mu za stvoření 

tohoto krásného světa. A hlavně – je 

to ten, který přijímá člověka 

takového, jaký je. I v jeho slabosti a 

křehkosti. Dobrý otec, dobrý táta, 

tatínek. A protože Bůh není muž 

nebo žena, ale jsou v něm oba tyto 

principy, tak dokáže být také 

matkou, maminkou.  

Bůh Syn je ten, který opravdu miluje 

Boha nade všechno a plní, co mu na 

očích vidí. Vidí jeho lásku k lidem, jde 

a říká: Otče, já ty lidi pro tebe 

zachráním. Zvítězím nad zlem, aby je  

 

 

 

nepřeválcovalo a nezničilo. Je to ten 

Ježíš, který na sebe vzal lidské tělo a 

přiblížil se nám tak, jak jen mohl. 

Duch Svatý je Duch Ježíšův. Bůh, 

který k nám přichází do našeho 

každodenního života i života víry, 

který nás vede k modlitbě, který 

v nás probouzí touhu po Bohu. Učí 

nás rozlišovat, co je dobré a co je 

špatné, dává nám sílu ke skutkům 

lásky, učí nás milovat Boha a milovat 

bližní a také to, abychom měli rádi 

sami sebe. 

A přes tuto různost osob je to jediný 

Bůh, v jednotě, tajemství a kráse. 

Náš Bůh je Bůh vztahů, Bůh lásky a 

Bůh společenství. Jestliže ho takhle 

nepoznáme a nebudeme v něj věřit, 

budeme neskutečně ochuzeni. Sláva 

Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen. 
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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: 

http://www.katyd.cz/


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 svěce-
nou 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. 
 

Zápis ze zasedání PRF 

ze dne 19.05.2021 
Přítomni: P. J. Kubis, J. Čížek, 

M. Nesvadba, V. Nesvadbová, 

M. Mandysová, H. Mandys, A. Kadlec, 

Z. Božková, M. Špicarová, S. Freibert, 

J. Špelda, L. Špeldová, M. Semeráková, 

V. Jansa, V. Meisnerová, P. Fabián 

1) Hodnocení uplynulých akcí 

Zvláštní poděkování všem, kteří 

během celé pandemie pomáhali 

s online přenosy. Pastorační farní rada 

kladně vyhodnotila online přenosy a i 

nadále počítá s uchováním technic-

kého zázemí pro tyto přenosy.  

Informace jáhna Michala, že je nutné 

dořešit zejména vedení kabelů mezi 

kostelem a farou. 

2) Jednání o jednotlivých akcí farnosti 

• Noc kostelů – termín pátek 

28.5.2021. Jáhen Michal 

informoval o programu a zajištění 

akce. Program je zveřejněn na 

webových stránkách farnosti a na 

nástěnce farnosti. 

• Farní den – termín: sobota 

26.6.2021 v 15.00. v Dračí rokli. 

V plánu je občerstvení. Přípravné 

práce budou zajištěny v sobotu 

dopoledne. 

• Tábor Miletín – M. Semeráková 

informovala o zajištění a programu 

tábora Miletín, který je pořádán již 

tradičně s CB Pardubice, a to 

v termínu 18.7.2021-24.7.2021. 

• Vodák – Lužnice 2021. V. Jansa 

informoval o zajištění farního 

vodáckého zájezdu pro mládež, 

který je připravován ve spolupráci 

s farností Žamberk, a to v termínu 

18.7.2021-24.7.2021. 



• Volby do Pastorační farní rady – 

v termínu září 2021 budou 

vyhlášeny nové volby do PRF.  

O podrobnostech budeme infor-

movat. 

• Ples lidí dobré vůle 2022 – 

Pastorační farní rada se usnesla na 

přípravě plesu na další rok v termí-

nu leden 2022. 

 

3) Volná diskuze  

V. Meisnerová vznesla dotaz 

ohledně akcí k vyhlášenému Roku 

sv. Josefa – bylo navržené farní 

triduum ke sv. Josefovi, v termínu 

11.6.-13.6. 2021. M. Semeráková 

zajistí brožury k tridiu. Zároveň by 

v tomto termínu začala farní 

modlitební aktivita – Putovní ikona 

Svaté rodiny. Podrobnosti zpracuje 

V. Meisnerová a budou zveřejněny 

ve Farním zpravodaji. 

S Freibert informoval o nových 

nástěnných kalendářích s možností 

hromadné objednávky. Kalendáře 

budou k nahlédnutí v kostele a pří-

padnou hromadnou objednávku 

zajistí S. Freibert. 

Příští setkání PRF bude 9.6.2021 
od 19 hod. na faře. 
 

Zapsala: Zuzana Božková 

 
 

Informace z farnosti: 
Kalendáře s citáty J. Rybáře 

Vzadu na stolečku jsou k nahlédnutí 
nástěnné kalendáře s citáty J. Rybáře. 
pro zájemce je možnost hromadné 
objednávky.   
Bližší informace podá S. Freibert. 
 

Modlitební triduum 

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 červen 2021 
 

Evangelizační úmysl  
Za krásu manželství 

Modleme se mladé lidi, kteří se            

s podporou celého křesťanského 

společenství připravují na 

manželství: ať rostou ve velkodušné, 

věrné a trpělivé lásce. 

 

Národní úmysl 
Děkujeme za rodiče, dobré učitele, 
katechety a kněze a prosíme, aby        
s nadšením a s radostí připravovali 
děti na přijetí svátostí..



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

Liturgický týden od 30. května 2021 do 6. června 2021 
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Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz. 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 
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