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SLAVNOST TĚLA A KRVE 

PÁNĚ 
„Já jsem chléb živý, který 

sestoupil z nebe. Kdo bude jíst 

tento chléb, bude žít navěky. 

J 6,51 
 

 
 

Účast na eucharistické hostině je 

vzácnou příležitostí prožívání Boží 

blízkosti, kterou nelze ničím nahradit. 

Bůh přichází do mého nitra a přináší 

svůj pokoj a milosrdenství, po kterém 

má duše tolik touží. Kolikrát jsem již 

tento okamžik zažil a přesto mě stále 

nepřestává udivovat, co všechno je 

skryté v malém kousku „chleba“… I 

když těžko hledáme slova, která by 

nesmírné tajemství Božího 

sebedarování popsala, přesto v srdci 

zakoušíme působení této svátosti.  

 

 

Budu-li k sobě upřímný, musím si 

ale zároveň přiznat, že ne vždy jsem si 

dostatečně vážil možnosti být 

proniknut Boží láskou a tato představa 

mě posléze naplňuje smutkem - vždyť 

On se pro mě cele vydal a já nejsem 

ani schopen, abych jeho lásku v tomto 

vzácném okamžiku naplno opětoval. 

Avšak stačilo pár měsíců prožitých 

v izolovanosti našich domovů a 

najednou se přijímání Těla Kristova 

stalo vzácností, kterou nebyla 

schopná vynahradit ani účast na mši 

svaté prostřednictvím přímých 

přenosů. A přesto právě tehdy byly 

příhodné podmínky si plně uvědomit, 

že eucharistie není křesťanskou 

samozřejmostí, ale vzácným darem, 

kterého je třeba si vážit. S obdivem 

nyní sleduji naše starší bratry a sestry, 

s jakou úctou a pokorou přistupují ke 

svatému přijímání nebo se 

odevzdávají tiché modlitbě během 

adorací před vystavenou Nejsvětější 

svátostí. A snad ještě více mě dojímá 

radost v očích nemocných, kterým je 

eucharistie přinášena do jejich 

domovů či nemocnic. 

 Jako již mnohokrát v dějinách lidstva, 
pronásledovaného různými 



zkouškami, i dnes nám Bůh ukazuje, že 
právě v těchto okamžicích nám je ve 
svém trpícím Synu nejblíže a jsme-li 
ochotni mu naslouchat a důvěřovat, 
přinese naše současná bolest a 
utrpení plody života. Těmito plody 
může být i nový vztah k eucharistii – 
když držím na krátký okamžik 
v napřažených rukou zpřítomnělého 
Krista, chci s vroucností a pokorou 
otevřít své srdce Pánu, který ke mně 
přichází. Toužím, aby se Tělo a Krev 
Páně staly mým pokrmem k věčnému 
životu i neustálou připomínkou 
společenství s Kristem.    Lukáš Janda 
 

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 nechtěnému 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. 
 

ROK RODINY a svatého 
Josefa 
 
vyhlásil papež František na období 19. 
3. 2021 – 26. 6. 2022 
Podle Františka rodiny „nikdy nejsou 
problémem, jsou vždy darem a                
z hlediska budoucnosti jsou 
příležitostí“. Rok rodiny má tyto cíle: 
1. Abychom společně sdíleli obsah 
apoštolské exhortace Amoris laetitia, 
abychom byli naplněni radostí z života 
v rodině a stali se světlem v temnotě 
světa. Abychom znovu uviděli, že 
rodiny jsou darem pro celou 
společnost i církev. 
2. Ukazovat, že svátost manželství je 
dar, který v sobě nese sílu k proměně 
a růstu lidské lásky. Za tímto cílem 
mají jít kněží i rodiny společně, mají se 



vzájemně pastoračně doplňovat a 
uvědomovat si svůj díl odpovědnosti. 
3. Pomoci rodinám, aby se staly 
aktivními v apoštolátu. Zaměřit 
evangelizační, pastorační a 
katechetické úsilí do rodin tak, aby se 
časem z rodin učedníků staly rodiny 
misionářů. 
4. Pomáhat mladým lidem, aby si 
uvědomili, že je zapotřebí růst                  
v pravdě a v lásce, a že jsou pro druhé 
darem ve všem, čemu se věnují. 
5. S láskou a péčí se věnovat 
manželským párům, dětem, mladým 
lidem, starším osobám a všude tam, 
kde se projevuje křehkost rodiny. 
 
Chceme se podle našich sil a možností 
i v naší farnosti aktivně do ROKU 
RODINY zapojit. Začneme ve dnech 
11. – 13. června 2021 společným 
modlitebním triduem ke svatému 
Josefovi.. Těšíme se na osobní setkání. 
Mimo to můžeme více zjistit na 
stránkách www.rodiny.cz nebo na 
www.cirkev.cz. Na www.bihk.cz 
najdeme akce v naší diecézi. Na 
www.prolidi.bcb.cz je k poslechu na 
pokračování román Stín otce, příběh o 
Josefovi z Nazareta, a mnoho 
tematických videí k Roku rodiny. 
 

 
 
 
 

Informace z farnosti: 
Vzadu na stolečku jsou k nahlédnutí 
nástěnné kalendáře s citáty J. Rybáře. 
pro zájemce je možnost hromadné 
objednávky. Podrobnosti u                               
p. Freiberta. 
 

Ve dnech 11.6.-13.6. bude probíhat 
modlitební triduum ke sv. Josefovi. 
Sejdeme se po Mši svaté v kapli 
Božího Milosrdenství, kde bude 
probíhat triduum a zároveň bude 
požehnána putovní ikona Svaté 
rodiny. 
 

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 6. června 2021 do 13. června 2021 
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