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Výročí svěcení našich jáhnů 

V pondělí 27.9. uplynulo 7 let od 

vysvěcení Josefa, Michala a Antonína na 

trvalé jáhny. Všem jáhnům vyprošujeme 

vše potřebné pro jejich službu, zvláště 

Boží požehnání a vedení.  

 
 

 

 

Bůh stvořil muže a ženu 
K nedělním textům 
„A tak muž opustí svého otce a svou 
matku a přilne ke své ženě a ti dva 
budou jediným tělem.“ Mk 10,7-8 
 

Evangelijní příběh o dotazování 
farizeů na platnost manželství nám v 
ledasčem připomíná realitu dnešních 
dnů; jen místo tehdejších 
náboženských autorit si lze dosadit 
sekularizovanou společnost, která 
nevnímá manželství jako něco 
trvalého a posvátného.  

 
 
 
Ježíš se v odpovědi záměrně vyhýbá 
odsuzování zákona, s nímž by mohlo 
být spojeno i odsuzování konkrétních 
lidí (časté pokušení), ale hledá 
podstatu a význam spojení muže a 
ženy vycházející z řádu Božího 
stvoření. 
V knize Genesis se dočteme, že Bůh 
stvořil člověka podle obrazu svého 
jako muže a ženu. Jsme-li tedy 
obrazem Božím, musíme se zamyslet,  
v čem se mu naše „člověčenství“ má 
podobat. Nikdo z nás si jistě 
nepředstavuje Boha, jako věčného 
samotáře, který má zálibu jen sám v 
sobě, ale naopak díky poznání skrze 
Ježíše Krista ho vnímáme ve třech 
osobách jako Otce, Syna a Ducha 
Svatého. Mezi jednotlivými osobami 
pak existuje hluboký vztah, který se 
projevu i navenek v dějinách spásy – 
zajímavé je si všimnou skutečnosti, že 
Otec ve své lásce vždy ukazuje na Syna 
a Syn zase na Otce. Jejich láska se 
projevuje navzájem v plné důvěře a 
odevzdanosti (sebevydání) se tomu 
druhému. Synova věrnost Otci jde tak 
daleko, že z lásky trpělivě snáší 
veškeré těžkosti a protivenství 
vedoucí až k smrti na kříži, kde se plně 
odevzdává do rukou Otce. Se stejnou 
věrností přistupuje Otec nejenom k 
Synu, ale i k nám lidem. Uzavřel s námi 



věčnou smlouvu a i přes všechny naše 
nevěrnosti se od nás neodvrací a 
trpělivě čeká, až se k němu budeme 
chtít opět vrátit. O velikosti této lásky 
svědčí nejlépe fakt, že pro naši spásu 
neváhal obětovat ani vlastního Syna, 
jen aby nás opět přivedl do své milující 
náruče. 
Bylo by krásné, kdyby všechna 
manželství byla obrazem Nejsvětější 
Trojice, nicméně realita našich svazků 
mnohdy za tímto ideálem silně 
pokulhává. Na rozdíl od „dokonalého“ 
Boha se musíme potýkat s našimi 
nedokonalostmi a hříchy, které nás 
neustále obtěžují a znesnadňují nám 
plné přijetí manžela/ky. Největším 
problémem se ale ukazuje naše 
sebestřednost, sobeckost a pýcha, 
která nám brání v plnému oddání se 
druhému i za cenu možných obětí či 
utrpení. Mocnou zbraní v boji s těmito 
pokušeními je niterný vztah s Bohem, 
ze kterého můžeme čerpat zdroj lásky 
a pokory nutný k jejich překonání. 
Rodinný život, založený na bezmezné 
lásce, sebe darování a věrnosti je 
dobrým základem pro budování 
trvalého vztahu, který i přes mnohé 
krize a nesnáze života bude růst a 
prospívat. Nebojme se proto vkládat 
energii do budování vzájemné lásky, 
úcty a věrnosti v každodenních 
situacích, které vyžadují důvěru, 
trpělivost, odpuštění a ochotu se 
usmiřovat. Nezapomínejme také, že 
na tento nelehký úkol nejsme sami a 
můžeme se obracet v modlitbách s 

prosbou o pomoc k našemu 
nebeskému Otci, který nám velmi 
dobře rozumí… 
Lukáš Janda 
 

Nejdůležitější úkol starých 
lidí 
1.10. Mezinárodní den seniorů 

Co nám pomůže zestárnout tak, 
abychom se stali moudrými, působili 
pokoj a byli pro ostatní požehnáním? 
Moudrý se latinsky řekne „sapiens“. 
Toto slovo je odvozeno ze slovesa 
„sapere“, což česky znamená „mít 
chuť“, „chutnat“. Moudrý je proto 
člověk, který sám sobě chutná, a tudíž 
zanechává příjemnou chuť také v 
ostatních lidech, se kterými se setká. 
Je spokojený se svým životem a žije v 
souladu sám se sebou. Proto z něj 
vychází „chuť“ pokoje a svobody, 
vyrovnanosti a radosti. 

 

Volby do Pastorační rady 

Volební kalendář 2021 

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: 
 



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

Slavnost 
V neděli 17.10. bude slavnostní mše –
uvedení jáhna Lukáše do služby. Po mši 
bude pro farnost připraveno 
občerstvení na faře. Prosíme o pomoc s 
přípravou v pátek 15.10. a v sobotu 
16.10. od 9.00. Hlaste se, prosím, ve 
farní kanceláři nebo u pí. Mandysové. 
 

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. Týká se to i 
zájemců z řad dětí a mládeže pro čtení 
na dětské mši sv. Pro nové čtenáře 
připravujeme krátký kurz. 
 

Diecézní kalendáře 2022 
Stále jsou ještě na stolku diecézní 
kalendáře 2022 za 70,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výuka náboženství:  
Tento týden začíná již 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 
 
Oprava času: 
8.-9.třída-L .Janda 
pátek 14:45-15:30 
 
Adresy 
Kdo má nově zájem o zasílání FZ 
elektronicky zadejte svůj mail do farní 
kanceláře.  
 
 
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. 

.



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

Liturgický týden od 3. října 2021 do 10. října 2021 
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