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Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 
K nedělním textům (Jak 1,21) 

Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do 

vás bylo vloženo jako semeno a může 

vás zachránit! 

 
Boží slovo má v sobě potenciál, který 

nemůžeme předvídat. Evangelium 

mluví o semenu, které po zasetí vyklíčí 

a roste samo od sebe. Křesťané ať 

přijmou tuto neuchopitelnou svobodu 

Slova, jenž je účinné velmi odlišnými 

formami, které často unikají našim 

předpovědím a rozbíjejí naše 

schémata. Náš Bůh totiž není Bohem 

zvyklostí, on je Bohem překvapení.   

Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. 

Jeho Slovo nám totiž dává růst a 

umožňuje nám, aby náš život byl 

plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh 

svlažuje zemi a působí, že může rodit, 

tak je tomu i s Božím slovem v našem  

 

 

 

životě). To, čím je pro tělo kojence 

mléko, je pro lidského ducha Boží 

Slovo: Slovo Boží nám umožňuje růst 

ve víře. Život nás někdy zraní a my se 

obracíme k Božímu plánu zády, 

vzdalujeme se Bohu. Jsi-li ale 

zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li 

na dně, chop se Božího Slova. Boží 

Slovo nás naplní silou a radostí!  

Je tak důležité přečíst si během dne 

jeden úryvek z evangelia! Proč? 

Abychom se ho naučili nazpaměť? Ne. 

Ale abychom nalezli Ježíše, protože 

Ježíš je přítomen právě ve svém slově, 

ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu 

evangelium, nacházím Krista. 

Zvykněte si proto denně číst jednu i 

maličkou pasáž z evangelia a stále s 

sebou noste nějaké vydání evangelia, 

abyste jej mohli číst. 

 

Volby do Pastorační rady 
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 

 

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.  
 

Odvolání dispenze 

V době pandemie koronaviru poskytl 

biskup věřícím na území Králové-

hradecké diecéze dispenz od osobní 

účasti na nedělní a sváteční mši svaté. 

V současné době se situace postupně 

navrací k normálu a navíc je dostupné 

očkování proti nemoci covid-19. Proto 

s účinností od 21. 8. 2021 biskup 

odvolává udělení dispenze od osobní 

účasti na nedělní mši svaté. 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných 

důvodů (např. zdravotních) omluveni 

z povinnosti zúčastnit se nedělní mše 

svaté, by měli pamatovat na to, že i tak 

mají světit neděli a zasvěcené svátky. 

Informace z farnosti: 
Schůze PRF 
bude ve středu 1.9.2021 od 19.00.  
 

Farní den 
se koná v sobotu 4.9. od 15:00 v Dračí 
rokli. Všichni jste srdečně zváni. 
  

Dětská mše svatá 
bude v neděli 5.9. od 9:00 a proběhne 
žehnání školních pomůcek. 
 

Setkání seniorů 

pravidelná setkání zahájíme ve 

čtvrtek 2.9.2021 v 15 hodin. Setkání 

zakončíme mší svatou v 18 hodin. 
 

Příprava na nedělní liturgii 
Sejdeme se v úterý 7.9. po mši svaté 
 

Diecézní kalendáře 2022 
jsou na stolku za 70,- Kč. 
 

Výuka náboženství 
Schůzky k rozvrhům náboženství 

budou v úterý 7.9. od 15. hod., a to 

po ročnících: 

1.-2. třída v 15:00 – M. Semeráková 

3.-4. třída v 15:15 – P. Jano Kubis 

5.-6. třída v 15:30 – M. Semeráková 

7. třída v 15:45. – V. Nesvadbová 

8.-9. třída v 16:00 – L. Janda 
Přihlášky jsou k rozebrání na stolečku.  
 
Apoštolát modlitby 
na září 2021 
 

Všeobecný úmysl  

Za udržitelný životní styl 

Modleme se, abychom se my všichni 

odvážili zvolit si skromný životní styl 

šetrný k přírodě a radovali se při 

pohledu na mladé lidi, kteří o to 

odhodlaně usilují. 
 

Národní úmysl 

Děkujeme za církevní školství a pro-

síme za stále kvalitnější prostředí 

v církevních školách, kde se tisíce dětí 

mohou poprvé setkat s živou vírou 

v Krista.



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

Liturgický týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021 

 

 

 
 

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