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Minulou sobotu byl vysvědcen 
jáhen Lukáš, v neděli pak byl 
slavnostně uveden do služby. 
Jáhnovi Lukášovi srdečně 
blahopřejeme a vyprošujeme Boží 
požehnání pro jeho službu. 
Naše poděkování také náleží 
všem, kteří zajistili důstojný 
průběh oslavy na faře. 

 
 

 
 
 
Ježíši, Synu Davidův, smiluj 
se nade mnou! 
K nedělním textům 
Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro 
tebe učinil?“ Slepý odpověděl: 
„Pane, ať vidím!“Ježíš mu řekl: 
„Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned 
prohlédl a šel tou cestou za 
ním.(srv. Mk 10 , 51-52). 
 
Jádrem Markova evangelia je hledání 
odpovědi na otázku: „Kdo je Ježíš?“. 
Jednotlivé události, které se 
odehrávají během Ježíšovy cesty do 
Jeruzaléma, nám dovolují lépe 
formulovat odpověď na tuto otázku. 
Tak je tomu i v evangeliu dnešní 
neděle. 
Bartimaios je člověk na okraji 
společnosti. Je slepý, sedí u cesty a 
žebrá. Když slyší, že jde kolem Ježíš, 
probouzí se u něj naděje a on se snaží 
upoutat jeho pozornost a oslovuje ho 
mesiánským titulem: „Syn Davidův“. 
Takto vyznává svou víru, že se setkal s 
Mesiášem, od kterého čeká záchranu. 
Klade do něj všechnu svou důvěru. 
Nechce tuto svou jedinečnou 
příležitost na setkání s Ježíšem 
promarnit, i když jej všichni okřikují. 



Ježíš se zastavil. Chápe utrpení 
tohoto slepce. Vidí i plamínek víry, 
která prozařuje jeho srdce. 
Uzdravením Ježíš odměňuje jeho víru, 
která je nezbytnou podmínkou, aby 
se mohla projevit jeho božská moc. 
Víra navrací zrak tomu, který věřil, i 
když neviděl. 
I my se někdy můžeme ve svém 
životě podobat tápajícímu slepci. Do 
našeho života vstupují nejistoty a 
nedaří se nám uchopit pravý smysl 
života. Boží slovo nás dnes pozvedá a 
zvěstuje nám radostnou zprávu: Ježíš 
kráčí po cestách lidského života a 
slitovává se nad našimi slabostmi. 
Jsme blahoslavení, když dokážeme 
reagovat na jeho poselství tím, že 
vzýváme jeho jméno a dovoláváme se 
jeho milosrdenství. Ježíš nezklame 
naše očekávání. 
o. Jano 
 
 

Mít naději i v pochmurné 
situaci 

Umět 
děkovat Bohu 
ve všech situacích  
znamená  
umění 
nalézat 
naději 
i v pochmurné 
skutečnosti. 
 

Vděčností totiž 
vyjadřujeme 
přesvědčení, 
že život vzkříšeného Krista 
a naše budoucnost 
už dnes prosvítá 
i skrze zlo, 
trápení 
a smrt. 
 
Umíme-li totiž 
projevit vděčnost 
i v lidsky beznadějné situaci, 
znamená to, 
že se přibližujeme 
k tušení pravé skutečnosti, 
která nekonečně přesahuje 
naši pozemskou zkušenost. 
 
Naše vděčnost a naděje 
ale neznamená rezignaci. 
Spíše je protiváhou 
přítomné situaci. 
Otvírá nás 
tomu novému 
a nadcházejícímu. 
Vděčností 
projevujeme 
svou víru v to, 
že uprostřed násilí 
a strachu 
přihlížíme zrodu 
nového života 
a obnoveného světa. 
www.vira.cz 
 
 
 



Volby do Pastorační rady 
Do farní rady byli zvoleni: 
Jana Bartoňová, Peter Fabian, David 
Holubec, Václav Jansa, Marie 
Mandysová, Václava Nesvadbová, Jan 
Semerák. 
Gratulujeme! 
Všem ostatním kandidátům 
děkujeme za ochotu zapojit se do 
života farnosti. 
 
Volební kalendář 2021 
31. října - slib nových členů PRF. 

 

Informace z farnosti: 
 
Bohoslužba Starý Rokytník 
Ve čtvrtek 28.10. ve 14. hod. bude 
bohoslužba v kostele ve Starém 
Rokytníku. Bohoslužbu zajišťuje jáhen 
Michal. 
 
Dušičky 
Obřady na trutnovském hřbitově 2.11. od 
16. hodin zajistí jako obvykle jáhni Josef a 
Michal. Od 16. hodin bude mše svatá v 
Žacléři a od 18. hodin v Trutnově. Ve 
Voletinách bude pobožnost na hřbitově po 
nedělní mši svaté 7.11. Vzadu na stolečku 
je připravena krabička, kam můžete 
vhazovat lístečky s prosbami za zemřelé. 

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

Čtení při liturgii 
Pro všechny zájemce o čtení (stávající i 
nové) jsou připraveny kurzy: - v pátek 
29.10. po mši svaté v kostele pro dospělé 
čtenáře.  
 

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

 
Adresy 
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 24. října 2021 do 31. října 2021 
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