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Jen jedno ti schází… 
K nedělním textům 
„Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, 
co máš, a rozdej chudým, a budeš mít 
poklad v nebi. Pak přijď a následuj 
mě!“ Mk 10,21b 
 

 
 

Milí farníci, kdo z nás by netoužil po 
věčnosti? Naděje na věčnost je nám 
přirozená a je stále obnovována 
Božími přísliby. Věčnost je pro nás 
takovou tečkou za naším životem. Ale 
cesta k věčnosti, jak jsme slyšeli 
v dnešním evangeliu, není až tak 
jednoduchá. Na cestu si nemůžeme 
vzít „všechna zavazadla“, která 
bychom třeba chtěli. Něco nám na 
cestě vadí a něco je zase důležitější. 
A nemusí to být jen hmotný majetek, 
co nám zavírá cestu za Ježíšem. Může 
to být cokoliv, co se pro nás stalo 
součástí našeho života a brání nám ve 
vztazích k Bohu a druhým lidem. 

 
 
 

Ježíš vidí do srdce člověka. Dívá se 
s láskou, a vidí vše, i to, co je jiným 
očím skryté. Vidí právě to, co každého 
z nás oddaluje od věčnosti. „Jedno ti 
schází“, říká mládenci. Ale to jedno je 
pro tvůj život podstatné. Neptá se na 
projevy zbožnosti. Ty předpokládá. 
Pro Ježíše se láska k Bohu promítá a 
konkretizuje v lásce k bližnímu. Nespo-
kojuje se s povrchním naplňováním 
litery zákona. Chybí mu náš vztah, 
odevzdanost, sjednocení, následo-
vání. Bohatému člověku z evangelia 
Ježíš radí, aby se zbavil majetku a 
rozdal ho chudým. A je to pro něho 
rada zásadní. Kdyby totiž Ježíše 
poslechl, viděl by svoji další životní 
cestu mnohem jasněji. Ale on neměl 
odvahu tento krok udělat, svoji šanci 
propásl. Zůstává bez Ježíše, smutný, 
pouze se svým majetkem a plněním 
„svých“ přikázání. I my se setkáváme 
s Ježíšem, který vidí do našeho srdce. 
I my se často ptáme: „Co mám dělat, 
abych dostal život věčný?“ Každému 
z nás Ježíš odpovídá. Každý máme svá 
„bohatství“, která ovlivňují náš život. 
A také nejsme schopni vzdát se toho, 
co nám brání na cestě za Ježíšem. 
Snad se z příkladu bohatého mládence 
poučíme a nenecháme uplynout 
okamžik milosti, chvíli osobního povo-
lání, čas rozhodnutí… (jáhen Michal) 



Zápis z jednání PRF 6.10.2021 
Přítomni: P. J. Kubis, j. M. Nesvadba, 

H. Mandys, M. Mandysová, A. Kadlec, 

V. Meisnerová, V. Nesvadbová 
a D. Holubec j.h. 

Jáhenské svěcení Lukáše Jandy bude 
v katedrále sv. Ducha v HK v sobotu 
16. října od 10 hodin, v neděli 17.10. 
proběhne v našem kostele při mši 
svaté v 9 hodin uvedení nového jáhna 
do služby. Na faře bude k dispozici 
občerstvení  
Bohoslužbu ve Starém Rokytníku 
zajistí jáhen Michal. 
Dušičky: Obřady na trutnovském 
hřbitově 2.11. od 16 hodin zajistí jako 
obvykle jáhni Josef a Michal. Kancelář 
připraví lístečky se jmény k přímluvné 
modlitbě. Od 16 hodin bude mše svatá 
v Žacléři a od 18 hodin v Trutnově. Ve 
Voletinách bude pobožnost na hřbi-
tově po nedělní mši svaté 7.11. 
Adventní duchovní obnova farnosti 
bude 3. a 4. 12. s obvyklým průběhem 
Mikulášská nadílka pro menší děti 
bude v neděli 5.12. odpoledne 
Seminář Život v Duchu bude dle 
dohody účastníků každou neděli večer 
od 18 hodin 
Mládež: 
- společné setkání naší mládeže 
v Novém Městě n. M. se vydařilo.  
- diecézní setkání mládeže proběhne 
v HK 20.11. od 9:00 i za účasti naší 
mládeže. Navrhují pozvat mládež ze 
Dvora Králové, přespat v Trutnově a 
jet do HK společně. 

- uvažuje se o páteční mši svaté pro 
mládež, kde by si sami zajistili čtení i 
hudební doprovod. Otec Jano 
souhlasí, ale musí to být pravidelné, 
nejlépe v pátek před nedělní dětskou 
mší svatou (příprava aparatury). 
Formace ke čtení při mši: 
připravujeme kurz pro stávající i nové 
čtenáře Božího slova při mši svaté. 
Samostatná příprava bude s mladšími 
čtenáři pro čtení na dětských mších. 
Termín všech kurzů proběhne v ohláš-
kách. Zajistí jáhni Michal a Lukáš  
Hudební doprovod: Stále máme ve 
farnosti více hudebních skupin, které 
zajišťují hudební doprovod na dět-
ských bohoslužbách. Nešlo by provést 
sjednocení? 
Volby do PRF v současnosti probíhají, 
v neděli 31.10. při mši svaté proběhne 
představení a slib členů nové rady a 
10.11. bude první zasedání. 
Zaspal M. Nesvadba 
 

 

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  
probíhá a budeme se scházet vždy 
v neděli od 18 hodin. 
 

Svěcení nových trvalých jáhnů 
V sobotu 16.října přijme 12 mužů z naší 
diecéze z rukou biskupa Jana Vokála 
jáhenské svěcení. Náš vikariát posílí 
noví trvalí jáhni Lukáš Janda (Trutnov) a 
Jiří Melichar (Úpice) 
 

Slavnostní mše 
V neděli 17.10. bude slavnostní mše –
uvedení trvalého jáhna Lukáše Jandy do 
služby. Po mši bude pro farnost připra-
veno občerstvení na faře. 
Příprava občerstvení v pátek 15.10. od 
9 hodin (pečení koláčů) a v sobotu 
16.10. od 9 hodin (občerstvení). Hlaste 
se, prosíme, pí. Mandysové nebo pí. 
Nesvadbové. 
 

Praní liturgického prádla 
Hledáme ochotnou ženu, která by se 
této služby nadále ujala. Přihlaste se u 
pana faráře nebo v kanceláři. 
 

Čtení Božího slova při liturgii 
Pro všechny zájemce o čtení (stávající i 
nové) jsou připraveny kurzy: 
- v pátek 22.10. a 29.10. vždy po mši 

svaté v kostele pro dospělé čtenáře 
- v  pátek 22.10 od 19 hodin na faře 

pro mládež 
Kurz zajišťují jáhni Michal a Lukáš 
 

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

Výuka náboženství 
Minulý týden byla zahájena výuka 
náboženství s tímto rozvrhem: 
 

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 14:45-15:30 
 

Adresy pro zasílání FZ 
Kdo máte ještě zájem o zasílání FZ 
elektronicky (pdf formát), pošlete 
kontaktní adresu do farní kanceláře 
(rkf.trutnov@dihk.cz).  
 
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 10. října 2021 do 17. 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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