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Světový den parodičů a seniorů 
 

Historicky první Světový den 
prarodičů a seniorů se bude slavit 
čtvrtou červencovou neděli u 
příležitosti památky sv. Jáchyma a sv. 
Anny, prarodičů Ježíše Krista. A tak 
tomu bude každý rok. 
 

 
 

„Duch svatý ještě dnes  podněcuje v 

seniorech moudré myšlenky a slova: 

jejich hlas je cenný, neboť chválí 

Boha a uchovává kořeny národů. 

Připomínají nám, že stáří je darem a 

prarodiče jsou spojujícím článkem 

mezi různými generacemi, aby 

mladým lidem předávali zkušenosti 

života i víry. Na staré lidi se mnohdy 

zapomíná, nepamatujeme na toto 

bohatství předávaných a uchová-

vaných kořenů.  

 

 

 

 

Proto jsem se rozhodl ustavit 

Světový den pra-rodičů a seniorů, 

který se v celé církvi bude konat 

každou čtvrtou neděli v červenci, 

v blízkosti liturgické památky 

sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových 

prarodičů. Je důležité, aby se 

prarodiče setkávali s vnuky a 

naopak, protože, jak říká prorok Joel, 

prarodiče před svými vnuky sní a 

mají vidění, kdežto vnuci poté, co 

načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a 

prorokují “, tato slova pronesl papež 

František 31.1. 2021, kdy vyhlásil 

slavení Světového dne prarodičů a 

seniorů. 

 

Modlitba k prvnímu Světovému 

dni prarodičů a seniorů 
Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé 

přítomnosti: i v časech osamocení jsi 

ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi 

skálou a útočištěm od mládí! 

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a 

požehnal mi dlouhým životem. 

Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, 

za sny, které se v mém životě již 

splnily, i za ty, které mě teprve 

čekají. 



Děkuji ti za tento čas obnovené 

plodnosti, ke kterému mě voláš. 

Dej mi, Pane, více víry, učiň mě 

nástrojem svého pokoje, nauč mě, 

jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak 

nepřestávat snít a o tvých divech 

vyprávět novým generacím. 

Chraň a veď papeže Františka a 

církev, aby světlo evangelia dosáhlo 

až na konec světa. 

Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví 

svět, aby se utišila bouře pandemie, 

chudí došli útěchy a skončily se 

války. 

Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej 

mi žít naplno každý okamžik, který 

mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se mnou 

po všechny dny až do konce věků. 

Amen. 

 

T...r...p...ě...l...i…v...o…s...t 
Moje trpělivost se posílí, když… 

Boží slovo nás vybízí: „Daleko ať je od 

vás každá zahořklost, prchlivost, 

hněv, hádání, nactiutrhání a všechny 

druhy špatnosti“ (Ef 4,31). Moje 

trpělivost se posiluje, když uznávám, 

že také druhý člověk má právo žít se 

mnou na této zemi takový, jaký je. 

Nezáleží na tom, že je mi obtížný, že 

mění mé plány, že je mi nepříjemný 

svým způsobem žití a svými názory, 

že všechno není takové, jak jsem 

očekával. Láska s sebou nese vždycky 

hluboký smysl pro soucítění, s nímž 

přijímáme druhého jako součást 

tohoto světa, a to i když se chová 

jinak, než jak bych si přál. 

Trpělivost ale není jen pasivní postoj. 

Provází ji i činnost, dynamická a tvo-

řivá interakce s druhými. Láska tak 

prokazuje druhým dobro a pomáhá 

jim, je dobrosrdečná… 

Láska si nezoufá z budoucnosti. 

Člověk, který má křesťanskou naději, 

ví, že se ten druhý se může změnit. 

Stále doufá, že je možné zrání, 

překvapivé rozkvetení do krásy, že i 

nejskrytější možnosti jeho života 

jednoho dne začnou klíčit. To ale 

neznamená, že všechno se změní 

v tomto životě. Křesťanská naděje 

umožňuje přijmout skutečnost, že 

určité věci se nestanou tak, jak by si 

člověk přál, ale že Bůh píše rovně i na 

křivých řádcích a že vytěží nějaké 

dobro i ze špatných věcí, které 

nedokážeme na této zemi překonat. 

Člověk se všemi svými slabostmi je 

povolán k plnosti nebe. Tam, po 

úplné proměně Kristovým vzkříše-

ním, už nebudou existovat naše 

křehkosti, ani křehkosti těch 

druhých. Ani temné a chorobné 

stránky našeho jednání a chování. 

Tam bude každý člověk zářit v celé 

své ryzosti, dobrotě a kráse.  



To nám také uprostřed nesnází této 

země umožňuje nazírat druhého 

člověka, ve světle naděje. 

(Zpracováno podle exhortace 

papeže Františka Amoris laetitia - 

Radost z lásky) 

 

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.  

Informace z farnosti: 
Na stolku jsou diecézní kalendáře na 
rok 2022 za 70,- Kč. (do dřevěné 
pokladničky. Dále jsou k dispozici 
dezinfekce pro osobní potřebu 
k volnému rozebrání. 
 

Vzadu na stolečku jsou k nahlédnutí 
nástěnné kalendáře s citáty J. Rybáře  
(podrobnosti p. Freibert). 
 

Vzadu na stolečku jsou také k roze-
brání přihlášky na náboženství, vypl-
něné odevzdejte do konce srpna. 
 

 
 
 

Apoštolát modlitby 
na červenec 2021 
 

Všeobecný úmysl  

Za přátelství ve společnosti 

Modleme se, abychom i v okol-

nostech sociálního, ekonomického a 

politického napětí nabyli odvahu a 

odhodlání vést dialog a nabízet 

přátelství. 
 

Národní úmysl 

Děkujeme Bohu za mladé lidi a 
prosíme, aby obdařil jejich srdce 
novou milostí a aby dobře rozlišovali 
podstatné kroky ve svém životě. 
Modleme se také za organizátory, 
hosty a samotné účastníky 
Celostátního setkání mládeže v Hradci 
Králové.



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

Liturgický týden od 25. července 2021 do 1. srpna 2021 
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