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Farnost gratuluje 
 

 
 

V těchto dnech slaví životní jubileum 

paní Marie Stránská. Za farnost 

gratulujeme a vyprošujeme Boží 

požehnání do dalších let. 

 

Farní den 
se uskuteční v sobotu 26.6. od 15. 

hodin v Dračí rokli. 

V plánu je po dlouhé době setkání 

v novém altánu a posezení u ohně. 

Občerstvení bude jako obvykle 

připraveno. Přípravné práce proběh-

nou v sobotu dopoledne. Všichni jste 

srdečně zváni! 

 

 

 
 

Hospodin promluvil k Jobovi 

z hlubin bouře 
K nedělním textům 

V prvním čtení uslyšíme o Jobovi a 

bouři, ze které k němu promlouval 

Hospodin. Pojďme o ní chvíli rozjímat. 

Ona bouře může velmi dobře 

reprezentovat Jobovu životní situaci, 

jeho duševní i tělesný stav. Zároveň 

může být chápána i jako nutná součást 

procesu zkoušky jeho víry a ryzosti. Byl 

to satan, který ji vyvolal. Vyžádal si na 

Hospodinu dovolení ranit ho 

tragickými událostmi, aby vyzkoušel 

jeho věrnost i v obtížích. A Bůh mu to 

dovolil, protože věřil, že Job svoji 

ryzost obhájí. Job postupně přijde o 

všechno. Ztratí majetek, zemřou mu 

děti, objeví se těžká fyzická nemoc 

(možná malomocenství), která ho 

zruinuje fyzicky, duševně i sociálně. Za 

své vezmou společenská úcta i pověst. 

Bouře naplno ničí jeho život. 

Rozmetává vše včetně jeho duše. 

Nelze to už zhoršit. Další krokem může 

být jen jediné, a to smrt. 

Job nerozumí ničemu z toho, co se 

děje. Je přece spravedlivý, nemělo by 

to být. Bortí se mu všechny poučky a 

teologické představy o pravém Bohu, 



o zbožnosti. Představy založené na 

životě v pozemské hojnosti a absenci 

jakýchkoliv větších životních potíží. 

Bortí se mu víra, tedy víra založená na 

povrchních teologických názorech. 

Když už se zdá, že je zničeno téměř vše 

a zbývá jen zemřít, dojde ke zvratu. 

Z bouře promluví Bůh, kterého, světe 

či Jobe div se, bouře nijak neohrožuje. 

Pro Joba je to překvapivá zkušenost. 

Existuje sféra života, kterou pozemské 

rány nemohou zasáhnout, protože se 

nachází „nad bouří“. Je to sféra Boží a 

on se s ní právě, možná poprvé 

v životě, propojil. Tím obdržel novou 

půdu pod nohama. Zakusil, že pravé 

štěstí nespočívá v ničem stvořeném. 

Nalezl pokoj, všechny jeho rány se 

okamžitě uzdravily. 

Satan by v tuto chvíli možná raději 

sám zoufalstvím tloukl hlavou do zdi. 

Svými ústrky totiž Jobovi projevil tu 

nejlepší duchovní službu. Myslel si, že 

když mu zničí jeho pozemský život a 

připraví utrpení, že ho tím přivede 

k zoufalství a odmítnutí Boha. Místo 

toho mu umožnil se transformovat v 

člověka více duchovního. Pomohl mu 

vysvobodit se ze závislosti na 

pozemskosti, zbavil ho povrchních 

představ o Bohu a umožnil mu 

hluboký duchovní prožitek. Když by 

nedělal nic, nebo když by Jobův 

pozemský blahobyt a štěstí spíše 

podporoval, udělal by ze svého 

pohledu lépe. Vcelku snadno by ho 

totiž udržoval ve sladké iluzi, že je vše 

tak, jak má být. Job by byl se svým 

životem spokojený. Jeho povrchní 

teologické představy by ho navíc 

ujišťovaly, že je to důkaz jeho 

zbožnosti a toho, že žije před Bohem 

dobře. Neměl by potřebu příliš růst. 

Možná že fráze „koho Bůh miluje, 

toho křížem navštěvuje“, rozumějme 

„od kříže neuchrání“, zase tak 

nepatřičná není. 
 

Rok rodiny a svatého Josefa 
Modlíme se společně v rodině 
V pátek 11. 6. 2021 požehnal náš 
duchovní otec P. Ján Kubis ikonu svaté 
rodiny, a to při příležitosti 1. dne 
společných modliteb ke svatému 
Josefovi. Tato ikona bude propojovat 
členy naší farnosti při prožívání Roku 
rodiny, vyhlášeném papežem 
Františkem. 
V kostele je připravena zapisovací 
tabulka s termíny pro návštěvu ikony v 
rodinách. Může se zapojit každý, kdo se 
touží přiblížit svaté rodině a intenzivněji 
se setkat s jejími členy v tichosti u sebe 
doma. Udělejte si pro svatou rodinu 
místo – nejen na čestném místě svého 
domova, ale především ve svém srdci a 
také v každodenních všedních 
činnostech. Možná právě setkání se 
svatou rodinou u nás doma 
prostřednictvím její ikony nám pomůže 
ledacos vyřešit nebo pochopit. 



Ikona může u vás doma zůstat jeden 
týden, od neděle do neděle. Předávání 
z rodiny do rodiny proběhne vždy při 
mši svaté v 9 hodin anebo podle 
domluvy mezi zapsanými. Proto, 
prosím, uvádějte do tabulky své 
telefonní číslo. Putování začíná v neděli 
27. 6. 2021. Občas se v kostele objeví 
modlitby ke svatému Josefovi. Vezměte 
si je a Josefa oslovte. Bude rád. 
Svatý Josef s Marií a Dítětem Ježíšem ať 
žehná celé naší farnosti. 
 

Aktuální informace 
ke koronavirovým opatřením 
Nyní už není omezený počet účastníků 
bohoslužeb 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 sv. přijímání; pokud by 
došlo k nechtěnému kontaktu, podá-
vající použije dezinfekci ruky. 
Při udílení Svátosti smíření kněz vždy 
dává přednost otevřenějším prosto-
rům 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 p. Freibert). 
 

Změna: Modlitební triduum ke sv. 
Josefu bude probíhat 3 pátky po sobě, a 
to 11.6., 18.6., 25.6. Sejdeme se vždy 
po mši svaté v kapli, kde bude triduum  
probíhat.. 
 

V neděli 27.6. bude od 15 hodin 
bohoslužba před Jánskou kaplí v rámci 
155. výročí bitvy u Trutnova. 
 
Apoštolát modlitby 
na červen 2021 
 

Evangelizační úmysl  
Za krásu manželství 

Modleme se mladé lidi, kteří se s pod-

porou celého křesťanského spole-

čenství 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 20. června 2021 do 27. června 2021 
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