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Kdo není proti nám, je s námi. 
K nedělním textům 

Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme 
kohosi, kdo v tvém jménu vyhání 
démony, ale s námi nechodil; i 
bránili jsme mu, protože s námi 
nechodil.“ Ježíš však řekl: 
„Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní 
mocný čin v mém jménu, nemůže 
mi hned nato zlořečit. Kdo není 
proti nám, je pro nás. Mk 9,38-40 

 
 
V Bohu je spojena svoboda a 
nekonečná láska. V této síle za nás 
Kristus neváhal položit svůj život. Boží 
svoboda je příliš veliká, než aby ji 
člověk dokázal unést. Nám lidem 
působí problém a náš rozum, který je 
zvyklý na zákon lidské spravedlnosti, 
ji nedokáže pochopit. Proto se vždy 
najde někdo, kdo by chtěl Bohu  
poradit, jak chránit svá práva a jak to 
udělat, aby na něj lidé brali ohled. 
 

 
 
 
V evangeliu této neděle je to apoštol 
Jan, který upozorňuje Ježíše, že se 
potkali s někým, kdo nepatří do jejich 
společenství a stejně v Ježíšově 
jménu vyhání zlé duchy. Ježíš využívá  
této příležitosti, aby poučil své 
učedníky. K životu ve společenství s 
Ježíšem nestačí, aby člověk patřil do  
skupiny jeho učedníků. Každý, kdo v 
Ježíšově jménu koná dobro, s Ježíšem 
sympatizuje. Proto takový člověk 
proti němu nevystoupí. 
Ježíš přišel, aby zachránil všechny lidi. 
Proto se nenechá nikým přivlastnit, a 
to ani těmi, kteří mají pokračovat v 
jeho díle spásy. Jsou lidé, kteří 
nebudou Ježíšovými učedníky, ale 
sympatizují s jeho posláním. I těm  
slibuje Ježíš hojnou odměnu. 
Dnes nám Ježíš připomíná, že Bůh 
vidí všechno z jiného úhlu. Všichni 
lidé jsou jeho děti. Má radost, když 
přejímají jeho dary a žijí podle nich, i 
když nezapadají do oficiálních 
struktur. Naopak, rmoutí ho, když 
mezi sebou nesdílejí lásku, nejsou 
schopni vzájemné pomoci a nesdílejí 
dobra, která jim dal. 
Ježíš proto i nám dnes říká, abychom 
mezi sebou nestavěli bariéry ve 
jménu nějaké domnělé náboženské 
čistoty. Právě tyto bariéry přišel 
odstranit. (o. Jano) 



Seminář 
Život v Duchu Svatém 
 

Bůh miluje každého člověka, ale 
svědectví o jeho lásce nikdy nedává 
celý dav, ale vždy je to jednotlivec, 
který se s Bohem osobně setkal a Bůh 
se ho konkrétně dotknul. Hluchý slyší, 
slepý vidí, malomocný je očištěný. To 
jsou svědectví z Písma. A z našeho 
života? S vírou u mě to bylo jako 
s jízdním kolem, které jsem zdědila 
po předcích a na kterém mě naučili 
jezdit. Ale až Duch svatý, který 
zapůsobil v mém životě podobně jako 
mazací olej pro kolo, úplně změnil 
kvalitu jízdy. Anebo můžeme svoje 
křesťanství tlačit svým životem jako 
auto bez benzínu. Když vydáme 
hodně síly, auto se nám podaří i 
někam přesunout, nebo se do něj 
můžeme schovat, když prší, ale až 
když natankujeme benzín - sílu Ducha 
svatého - a nastartujeme, pak teprve 
ho využijeme naplno. Tento seminář 
ti může pomoci vystoupit z beze-
jmenného davu, nechat si Bohem 
uzdravit tvoji duchovní slepotu a 
hluchotu a přijmout do svého života 
Boží „olej“ a „benzín“.  
 

Jsi pokřtěný, je ti víc jak 14 let, žiješ 
ve víře v Boha? Pojď zažít, že Bůh 
miluje konkrétně tebe. Začínáme 
v neděli 3. 10. v 19:30 hodin na faře 
v Trutnově.   
 

Za pořádající tým Marie Mandysová 
 

Volby do Pastorační rady 
 

Volební kalendář 2021 
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: 
Pouť 
Farnost v Horním Starém Městě zve 
na slavnostní poutní mši sv. ke cti sv. 
Václava v úterý 28. 9. 2020 v 16:00. 
 

Voletiny 
V úterý 28.9. od 10:00 bude také 
bohoslužba ve Voletinách. 
 

Seminář Život v Duchu  
Seminář začne v neděli 3.10. v 19.30 
po večerní mši na faře. 
 

Prádlo 
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.  
Připravujeme dva kurzy. Jeden cíleně 
pro zájemce z řad dětí a mládeže pro 
čtení na dětské mši svaté. Druhý pro 
další dospělé zájemce o tuto službu. 
Pro nové čtenáře připravujeme krátký 
kurz v rozsahu dvou setkání v délce 
jedné hodiny, na který přizveme i 
stávající čtenáře. 



 Slavnost v našem kostele 
V sobotu 16. října přijme Lukáš Janda  
v katedrále Svátého Ducha v Hradci 
Králové z rukou našeho biskupa Jana 
Vokála jáhenské svěcení a v neděli 
17.října bude v našem kostele NPM 
slavnostní mše – uvedení Lukáše do 
jáhenské služby v naší farnosti. 
Prosíme o modlitbu pro Lukáše i další 
nové trvalé jáhny. 
Po mši svaté bude pro farnost 
připraveno občerstvení na faře. Prosí-
me o pomoc s přípravou v pátek 15.10. 
a v sobotu 16.10. od 9 hodin. Hlaste 
se, prosíme, ve farní kanceláři nebo u 
pí. Mandysové. 
 
 

Živý růženec 
Farníci, kteří se modlí živý růženec, si 
mohou vyzvednout obálky s rozpisem 
desátků na další období. 
 

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 
 
 
 
 

Adresy pro zasíláni FZ 
Kdo má nově zájem o zasílání FZ 
elektronicky zadejte svůj mail do farní 
kanceláře: rkf.trutnov@dihk.cz 
 
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. 
 
Apoštolát modlitby 
na říjen 2021 
 

Evangelizační úmysl 
Učedníci – misionáři 
Modleme se, aby se všichni pokřtění 
zapojili do díla evangelizace a 
svědectvím života, z kterého vane 
evangelium, se nabídli k misijnímu 
poslání. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za Papežská misijní díla a 
prosíme za všechny křesťany, aby 
přijali výzvu k misijnímu poslání doma 
i ve světě, nejen příspěvkem do 
sbírky na misie. 

mailto:rkf.trutnov@dihk.cz


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

Liturgický týden od 26. září 2021 do 3. října 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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