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Maria je pro nás příkladem 
K nedělním textům 
„…které předem určil, ty také 
povolal; které povolal, ty také 
ospravedlnil, a které ospravedlnil, 
ty také uvedl do své slávy“ (Řím 
8,29-30) 
 

Tato slova z dnešního druhého 
čtení platí pro každého z nás, 
zvláště patrná jsou pak v životě 
Panny Marie, jejíž narození dnes 
slavíme jako poutní slavnost. 

 

Když v našem životě stojíme před 
nějakým úkolem, často nás napadá 
„to nezvládnu“, „na to nemám“. 
Když se ale rozhodneme do toho 
pustit, nakonec to zvládneme.  
 

 

 
 
 
Bůh má s každým z nás plán, záměr. 
Přichází s nabídkou a od nás očeká- 
vá rozhodnutí, volbu, spolupráci. 
Jeho plán je vždy uskutečnitelný. 
A když s jeho plánem souhlasíme a 
nabídneme se k realizaci, nenechá 
nás bez pomoci. Vždy dostaneme 
všechny milosti k tomu, abychom 
svěřený úkol zvládli. 
Život Panny Marie je pro nás právě 
v tomto ohledu příležitostí pro 
inspiraci a následování. Neodporo-
vala Božímu plánu a svěřila vše do 
Božích rukou. Jejím „ať se mi 
stane!“ se mohlo začít naplňovat 
tajemství naší spásy. Vyjádřila jím 
naprostou oddanost Bohu a jeho 
záměrům s jejím životem. I ona 
musela mnohokrát věřit a doufat. 
I v jejím životě nastaly situace, 
které vypadaly, jako by se Bohu 
vymkly z rukou: zklamání Josefovo, 
které mu nemohla vysvětlit, složitá 
situace kolem Ježíšova narození, 
pronásledování od Heroda a nuce-
ná emigrace, ztráta dvanáctiletého 
Ježíše, utrpení Ježíše a nakonec 
jeho ukřižování, jak o tom čteme 
v Písmu. 
 Proto je nám Marie příkladem ve 
víře a proto je nám Maria tak blízká, 
zvláště v období nesrozumitelných 
životních zkoušek. 



Zápis ze zasedání PRF 

ze dne 01.09.2021 

Přítomni: P. J. Kubis, J. Čížek, 
M. Nesvadba, V. Nesvadbová, 
M. Mandysová, H. Mandys, A. Kadlec, 
Z. Božková, M. Špicarová, J. Špelda, 
L. Špeldová, M. Semeráková, V. Jansa, 
V. Meisnerová, P. Fabian, D. Holubec 
Omluven: S. Freibert 
 

1) Jednání o jednotlivých akcí farnosti 
Farní den – diskuze o zlepšení přípravy 
a organizace farní akce. Jednalo se 
zejména o zajištění brigád na sekání 
trávy, dřeva, úklidu prostoru. Pověření 
J. Špeldy o sepsání seznamu jed-
notlivých bodů a časového plánu plně-
ní těchto bodů. Termín dodání 
seznamu: příští farní rada. 
 

Dětská mše svatá – Z. Božková 
informovala o organizaci pro dětské 
mše svaté do března 2022, domluva 
s katechety a jáhnem Michalem o 
oslovení dalších čtenářů pro liturgická 
čtení. Hygienická opatření – děti se 
nebudou zatím držet za ruce, roušky. 
 

Mládež – informace D. Holubce o 
setkávání mládeže. Setkávání se 
konají každý týden, o akcích bude 
informovat, budou se zveřejňovat 
také ve farním zpravodaji, nástěnce. 
Mládež má zájem rytmicky 
doprovázet páteční mši svatou, 
domluva termínů s varhaníky. 
 

Seminář „Život v duchu“ - 
M. Mandysová informovala o náplni 
semináře. 

Příprava na biřmování- bude posunu-
ta pravděpodobně na září 2022. 
 

Vodácký víkend – V. Jansa informoval 
o termínu víkendové akce. Bude 
12.11. až 14.11.2021. Podrobnosti 
budou dodány. 
 

Ples lidí dobré vůle 2022 – Z. Božková 
informovala o zajištění termínu, sálu a 
kapely. Termín je stanoven na 
22.1.2022.  
 

Dále proběhla informace o v současné 
době stanovených podmínkách pro 
společenské akce. Diskuze o ceně 
vstupenky a případné možnosti 
dotování akce. 
 

Poříčí – A. Kadlec informoval o nepo-
řádku v kostele v Poříčí. 
 

Svěcení jáhna Lukáše - bude v sobotu 
16.10. v katedrále Svatého Ducha. 
V neděli 17.10.2021 bude slavnostně 
uveden do jáhenské služby ve farnosti.  
 
2) Volná diskuze 
J. Špelda podal návrh pro ER na nákup 
setů laviček a stolů pro občerstvení na 
farním dnu. Dále pak podal informaci 
o částečném špatném fungování 
varhan. 
O. Jano informuje o nutnosti někte-
rých oprav na faře a v kostele. 
Toto bude dále projednáváno. 
 
 

Příští setkání PRF bude 6.10. od 19 
hodin na faře 
 

Zapsala Z.Božková 



Volby do Pastorační rady 
 

Vzadu na stolečku jsou připraveny 
volební lístky na navrhnutí tří 
kandidátů dle uvážení. Vyplněné 
vhazujte, prosím, do krabice na to 
připravené. Kandidáty je možno 
navrhovat do 19.9.2021 včetně. 
 

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: 
 

Poděkování 
Děkujeme paní Marii Stránské za dlou-
holetou starost o liturgické prádlo 
v našem kostele. Tato služba není lehká 
a paní Stránská ji dělala s láskou. Vždy 
perfektně připravené liturgické prádlo 
je toho důkazem. Děkujeme a vyprošu-
jeme Boží požehnání. 
 

Zároveň hledáme ochotnou ženu, která 
by se této služby nadále ujala. Přihlaste 
se u pana faráře nebo v kanceláři. 
 

Čtení při liturgii 
Noví zájemci o službu čtení při liturgii 
hlaste se u jáhna Michala. Pro nové 
čtenáře připravujeme krátký kurz. 
 

Seminář Život v Duchu  
V pátek 17.9. bude po mši svaté podáno 
svědectví a informace k chystanému 
semináři Život v Duchu. 
 

Sbírka na církevní školství 
Příští neděli 19.9. bude vyhlášena 
sbírka na církevní školství 
 

Diecézní kalendáře 2022 
Stále jsou ještě na stolku diecézní 
kalendáře 2022 za 70,- Kč.  
 
Výuka náboženství: 
1.-2. třída-M. Semeráková 
středa 16:00-16:45 
 

3.-4.třída-P. Ján Kubis 
úterý 15:15-16:00 
 

5.-6. třída-M. Semeráková 
čtvrtek 14:30-15:15 
 

7. třída–V. Nesvadbová 
středa 16:35-17:20 
 

8.-9.třída-L .Janda 
pátek 14:15-15:00 
 
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 12. září 2021 do 19. září 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 
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