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„Effatha“ 
K nedělním textům (Mk 7, 33-34)) 

Vložil prsty do jeho uší, dotkl se 
slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, 
povzdechl a řekl: „Effatha,“ což 
znamená ‚otevři se!‘ 

Markovo evangelium popisuje 

Ježíšovo setkání s hluchoněmým 

člověkem poté, co se vrátil                   

z pohanských krajů zpět do Galileje. 

Nemocného muže, jehož osud nebyl 

Ježíši lhostejný, přivedli přátelé           

v naději na uzdravení, aby již nebyl 

nadále nucen žít uzavřený do své 

samoty. Neschopnost naslouchat 

druhým lidem a sdělovat jim 

srozumitelně své pocity a myšlenky 

ho neustále pronásledovala a 

připomínala mu jeho ubohost, kterou 

nebyl schopen vlastními silami 

překonat. A právě do této 

bezvýchodné situace přichází 

záchrana; neděje se tak na obdiv 

druhým lidem, nýbrž v ústraní skrze 

osobní setkání s Ježíšem, který se ho 

dotýká a s povzdechem (obojí 

vyjádření opravdové blízkosti a účasti 

na jeho lidství) a myslí obrácenou k  

 

 

 

 

nebeskému Otci ho slovy „Effatha“ 

(„Otevři se“) uzdravuje. 

Zkusme si představit, jaké to mohlo 
být poprvé v životě uslyšet zvuky 
kolem sebe. Svým způsobem se onen 
člověk znovu narodil a první, co 
intenzivně vnímal, byla laskavá náruč 
milujícího Boha, který se k němu 
právě sklonil. Slova „Effatha“, jež 
zaslechl z Ježíšových úst, mu jistě 
znovu a znovu rezonovala v uších a 
zároveň ho nutila k zamyšlení se nad 
jejich významem: „Komu se mám 
otevřít?“. Rozvázáním jazyka pak byl 
najednou schopen nahlas chválit 
Boha a tuto radost sdílet i s ostatními 
- Slovo se tak stalo od tohoto 
okamžiku nedílnou součástí jeho 
života. 
Ježíš Kristus, přicházející spasit celou 
zemi, je naplněním Izajášových 
proroctví o milosrdném a 
zachraňujícím Bohu, který se k nám 
sklání v našem utrpení (viz. Iz 35,4-
7a). Svatý Jakub nás v druhém čtení 
vybízí, aby naše pozornost byla 
upřena zejména k chudým tohoto 
světa, jež se mají stát „dědici 
Království, které slíbil těm, kdo ho 
milují“ (Jak 2,5). Ve světle dnešních 
textů jsem nucen si položit otázku, 



kdo je tím chudým a malomyslným 
tohoto světa, který potřebuje spásu? 
Nevzpomenu si na někoho 
„hluchoněmého“, kterého bych mohl 
přivést k Ježíši, aby uslyšel z jeho úst 
slova „Otevři se“? A nejsem to 
nakonec já sám, kdo je mnohdy takto 
nemocný? Naštěstí i za mnou přichází 
Ježíš, aby mi pomohl…  L. Janda 
  

Seminář „Život v Duchu“ 
 V případě zájmu by mohl v naší 

farnosti od konce září proběhnout 

seminář „Život v Duchu“ p. Ernsta 

Sieverse. Jedná se o přesně daný 

cyklus modlitebních setkávání jednou 

týdně ve společenství a v každodenní 

asi 15minutové osobní modlitbě 

účastníků doma. Společná setkání v 

modlitbě probíhají  jak je většina z 

nás zná tj. chvály, prosby, úryvky z 

bible, sdílení k daným úryvkům, 

kytarové písně. Je zde pouze kladen 

větší důraz na znovuvylití Ducha sv. 

Cílem semináře je přivést věřící k 

hlubšímu křesťanskému životu ze síly 

Ducha svatého. Je určen i pro 

dospívající ve víře od 14 let. Horní 

věková hranice není nijak omezena. V 

každém věku můžeme být znovu 

naplněni novou silou Ducha svatého, 

což tento seminář nabízí. Celý 

seminář probíhá podle předem pevně 

daného scénáře p. Ernsta Sieverse. 

Nenahrazuje to přípravu na svátost 

biřmování. Nejedná se v žádném 

případě teologický výklad Písma sv. K 

tomu jsou určeny biblické hodiny v 

úterý. V pátek 17. 9. 2021 po mši 

svaté bude  v trutnovském kostele 

celý průběh a náplň semináře ještě 

znovu podrobně vysvětlen. Za 

pořádající tým: Marie Mandysová 
 

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 PRF 
 

Informace z farnosti: 
 

Příprava na nedělní liturgii 
Sejdeme se v úterý 7.9. po mši svaté. 
Pouť 
Hlavní trutnovskou pouť budeme slavit 
v neděli 12.9. od 9. Hodin. 
 

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 

prosíme 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 5. září 2021 do 12. září 2021 
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