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Je to zázrak 
K nedělním textům 

„Já jsem ten chléb živý, který sestou-

pil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bu-

de na věky. A chléb, který já dám, je 

mé tělo, dané za život světa“ (J 6,51). 

Ježíšova přítomnost v eucharistii je na 

jedné straně stále tajemstvím, ale na 

straně druhé je skutečná; těžko 

popsatelná, ale zakusitelná; nezasytí 

tělesný hlad, ale duchovní; okusíme 

ho každý jednotlivě, ale užitek z něho 

mají ti, co žijí okolo nás. Je to zázrak. 

Jak se to má s Tělem Kristovým pod 

způsobami chleba a vína? Kdybychom 

okusili neproměněný chléb a pak 

proměněný, nepoznali bychom rozdíl: 

vypadá stejně, chutná stejně, voní 

stejně. Pravost eucharistie nepozná-

me našimi smysly. Katechismus k to-

mu říká: ‚Nelze vnímat smysly, že je 

v této svátosti přítomno pravé tělo a 

pravá krev Krista, nýbrž pouze vírou, 

která se opírá o Boží autoritu‘. 

Pánova přítomnost v eucharistii je 

tedy schována za řádem tohoto 

vesmíru, je skutečná v podstatě a ne 

v podobě či chuti. Miluji Boha, který 

nás tak diskrétně doprovází, nabízí se  

 

 

 

nám tak, abychom jej mohli svobodně 

poznat, přijmout a nechat se jím vést. 

Je to zázrak. A tohoto zázraku může-

me být svědky. (z promluvy k 19. neděli 

Petra Šabaky - www.pastorace.cz)  

 
 

Ohlédnutí… 
Ve třetím červencovém týdnu se konal 

farní tábor v Miletíně, pořádaný v eku-

menické spolupráci s pardubickým 

sborem Církve bratrské.  
 

 
 

Tematicky nás letošním táborem 

provázel příběh „Poklady pod 

sněhem“. Knižní i filmové zpracování 

vřele doporučujeme všem dětem i do-

spělým. Na táboře si naši mladí 

účastníci zasoutěžili na „zimní“ 

olympiádě, ve skupinkách se učili 

biblické verše, dobývali maják a hráli 

různé další hry. Budeme se zase těšit 

v příštím roce. (David Holubec) 

http://www.pastorace.cz/


Volby do Pastorační rady 
Pastorační rada farnosti (PRF) je 

poradním a pracovním orgánem fará-

ře nebo administrátora. 

Úkolem PRF je společně s farářem 

vytvářet pastorační program farnosti. 

Má přitom brát v úvahu celkový život 

farnosti, potřeby jednotlivých věko-

vých i zájmových skupin. Opírá se o 

nápady a návrhy farníků, zkušenosti, 

problémy, starosti i radosti, které se 

farnosti týkají. Radí se o otázkách 

pastoračních, společně hledají a 

nalézají řešení, pomáhají při realizaci 

nebo je přímo realizují.  

Pastorační radu tvoří: 

- farář, který je vždy předsedou PRF: 
P. Ján Kubis 

- ostatní duchovní trvale činní ve far-
nosti na základě pověření biskupem: 
Josef Čížek, Michal Nesvadba, trvalí 
jáhni a L. Janda (po vysvěcení) 

- laik pověřený biskupem k účasti na 
pastorační péči o farnost: 
Henry Mandys, Zuzana Božková, Jiří 
Špelda 

Dále jsou členy PRF po jednom 
delegátu z řeholních společenství a 
církevních sdružení: 
 Marie Špicarová za Charitu, 
uznaných hnutí a jiných církevních 
zařízení (např. škol), případně z far-
ností spravovaných excurrendo, 
které nemají vlastní pastorační radu: 
vybraný delegát za Poříčí 

 

Letošní volby do PRF se týkají farnosti 
arciděkanství Trutnov a farnosti 
Trutnov III  - Poříčí. Od roku 2006 patří 
do arciděkanství také tyto dřívější 
farnosti: Vlčice, Pilníkov, Staré Buky, 
Starý Rokytník a Dolní Žďár. Do 
farnosti Poříčí patří dřívější farnosti 
Horní Vernéřovice – Jívka, Janovice u 
Trutnova, Chvaleč, Radvanice a Zlatá 
Olešnice. Tyto farnosti spravuje jako 
administrátor P. Ján Kubis.  
- volení zástupci farnosti 
Sedm dalších členů PRF bude zvoleno 
farním společenstvím. 
Pastorační rada se ustavuje na dobu 
čtyř let. Rada se pravidelně schází 1x 
měsíčně, v případě mimořádných 
situací může být svolána častěji. 
Právo volit má každý katolík starší 18 
let, příslušející do farnosti, právo být 
zvolen má každý katolík starší 18 let, 
který má právo volit, a který je 
ochoten a schopen plnit úkoly PRF. 
 

Volební kalendář 2021 
5. září – rozdání lístků, na kterých 
můžete navrhnout své tři kandidáty 
19. září večer -  ukončení odevzdávání 
lístků s kandidáty 
3. října - rozdání volebních lístků se 
jmény kandidátů 
17. října večer -  ukončení voleb 
24. října - zveřejnění výsledků voleb 
31. října - slib nových členů PRFi 
 

Pastorace (péče o duchovní směřo-

vání) je soubor činností, jimiž cír-

kev navenek i dovnitř realizuje svoje 

poslání.  



Spočívá v působení na konkrétní lidi, 

ať už věřící, nebo nevěřící, v konkrét-

ních životních podmínkách. Pastorační 

činnost se může týkat určité skupiny 

osob (např. pastorace mládeže) nebo 

určitých životních situací (např. 

pastorace v nemocni-cích). Pastorace 

je službou lidem a může spočívat v po-

moci jak při hledání či upevňo-

vání víry, tak při řešení nejrůznějších 

životních situací, ale zahrnuje 

například i udílení svátostí. Těžiště 

pastorační péče je ve farnostech. 

 
  

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 ještě k dispozici 
dezinfekce pro osobní potřebu 
k volnému rozebrání. 
 

Objednané kalendáře s citáty J. Rybáře 
jsou k vyzvednutí u pana Freiberta. 
 

Vzadu na stolečku jsou také k rozebrání 
přihlášky na náboženství, vyplněné 
odevzdejte do konce srpna. 
 

 
 

Apoštolát modlitby 
na srpen 2021 
 
 

Evangelizační úmysl  

Církev 

Modleme se za církev, aby přijímala z 

Ducha Svatého milost a sílu obnovovat 

se ve světle evangelia. 

Národní úmysl 

Děkujeme za prázdniny a dovolené a 
prosíme za všechny, kdo potřebují 
oddech; ať přijmou k odpočinku i 
Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)



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

Liturgický týden od 8. srpna 2021 do 15. srpna 2021 

 

 

 
 

 
Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, 541 01 Trutnov 

Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz. 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 

P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz 
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