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První přikázání 
K nedělním textům… 
Jeden z učitelů židovského Zákona 
přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: 
„Které přikázání je první ze všech?“ 
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš! 
Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. 
Proto miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší, celou 
svou myslí a celou svou silou.’ Druhé 
je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám 
sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší 
než tato.“ (Mk 12,28b-34) 
 

 
 

Opravdový vztah nestojí jen na 
benefitech, ale vyplývá z něj, že se 
nezalekneme ani případných těžkostí 
a pravidel, spojených se soužitím 
s druhými a s respektem k nim. Ke 
každému opravdovému vztahu tak 
jaksi přirozeně patří pravidla,  

 
 
 
že druhé nepodvádíme, neokrádáme, 
nepomlouváme, že je nezabíjíme, že 
k nim máme respekt, že usilujeme o 
jejich dobro.  
Na prvním místě je ale vždy vztah, 
přátelství, respekt a láska. Bez vztahu 
a respektu k druhým by žádná 
přikázání neměla opodstatnění: Proč 
by si člověk nemohl něco ukrást, když 
se mu to hodí a „nikoho tím 
nepoškodí“? 
Proč by člověk nemohl někoho 
pomluvit, když tím prospěje sobě 
samému? Proč by člověk nemohl 
druhého podvést, když mu to přinese 
uspokojení? Proč by člověk neměl 
jezdit na červenou, když se mu chce? 
 

Každý lidský vztah je ohraničený a 
omezený. I naše síly, schopnosti, 
charakter a odhodlání jsou omezené 
a křehké. Jako lidé jsme ale zváni, 
abychom vstupovali do vztahu se 
samým Bohem. S tím, který je nade 
vším. S tím, kdo je víc a kdo má pro 
nás víc. Se Všemohoucím. S Bohem 
Láskou.  
 

A když kvůli své slabosti někdy 
porušujeme pravidla, přikázání, 
upírejme nejprve své oči k milujícímu 
Bohu, tam čerpejme jeho lásku a tu 
pak realizujme ve svém životě, ve 
svém okolí. Vždyť to dělá svět 



krásnějším a lepším místem k životu 
všech. A navíc, Mojžíš říká: „Dodržuj 
všechna přikázání, aby … se ti dobře 
vedlo“ (Dt 6,3). „Dobře“ neznamená 
vždy „lehko“ a „bez těžkostí“, 
ale dobře znamená prostě dobře… 
(www.vira.cz) 

 
Dušičky 2.11. 
„Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, 
abychom měli strach, ale abychom od 
něho byli osvobozeni. R.Cantalamessa 
 
Církev nedělá rozdíly mezi živými a 
mrtvými. Bůh totiž není Bohem 
mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj 
jsou všichni lidé živí. Z této 
perspektivy můžeme smrt vnímat 
jako velkou naději a radostně 
očekávat setkání s Kristem tváří v 
tvář. Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane 
Ježíši!“ 
 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 
křesťanské tradici. Vzpomínka na 
mrtvé se koná při každém slavení 
bohoslužby (eucharistie). Východní i 
západní křesťanská liturgie věnuje 
určitý den zvláštní vzpomínce na 
všechny zemřelé.  
 
Na Západě se tato výroční vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé slaví 2.11. 
 

Každá svíčka na hřbitově nebo 
v domácnosti nám může zpřítomnit 
světlo velikonoční svíce – paškálu, 
tedy té svíce, která je symbolem 

vzkříšeného Krista, symbolem naší 
naděje. Ve světle Kristova vzkříšení 
potom není památka na zesnulé jen 
prostorem zármutku a vzpomínání, 
ale je ozářena světlem, které ukazuje 
k vrcholné budoucnosti. 
(www.pastorace.cz) 
 

Složení nové pastorační  
rady farnosti Trutnov: 
 

Z úřadu: 
Ján Kubis, arciděkan 
Josef Čížek, jáhen 
Michal Nesvadba, jáhen 
Lukáš Janda, jáhen 
Henry Mandys, pastorační asistent 
Zuzana Božková, pastorační asistent 
 

Jmenovaní: 
Marie Špicarová, Charita 
Jiří Špelda, varhaník 
 

Zvolení: 
Jana Bartoňová 
Peter Fabian 
David Holubec 
Václav Jansa 
Marie Mandysová 
Václava Nesvadbová 
Jan Semerák 
 
Slib pastorační rady farnosti Trutnov 
se z důvodu onemocnění covid-19 a 
karantény odkládá. 
 

I přesto bude první setkání PRF 10. 
11. v 19.00 na faře. 

 



Informace z farnosti: 
Dušičky 
Dopoledne od 8:30 bude v Trutnově mše 
svatá (Ja). Obřady na trutnovském 
hřbitově 2.11. od 16. hodin zajistí jako 
obvykle jáhni Josef a Michal. Od 16:30 
hodin bude pobožnost na hřbitově a mše 
svatá v Žacléři (Ja) a od 18. hodin mše 
svatá v Trutnově (Ji). Ve Voletinách bude 
pobožnost na hřbitově po nedělní mši 
svaté 7.11. v 7:45 
 

Vzadu na stolečku je připravena krabička, 
kam můžete vhazovat lístečky s prosbami 
za zemřelé do nedělního večera 30.10. 

 
Setkání seniorů 
Pokud to aktuální stav dovolí, tento 
týden proběhne pravidelné setkání 
seniorů 
 
Praní liturgického prádla 
Hledáme ochotnou ženu, která by se 
této služby nadále ujala. Prosíme, 
přihlaste se, je to už opravdu potřeba. 
Bližší informace podá V. Nesvadbová. 
 
Čtení při liturgii 
Velmi nás potěšil zájem o čtení při liturgii 
ze strany mládeže. Připravíme pro ně kurz 
ve větším rozsahu. Termín však musíme 
nyní odložit vzhledem ke karanténě 
v řadách zájemců. 
Malý zájem byl ze strany stávajících 
čtenářů, se kterými jsme se plánovali 
domluvit na některých změnách v této 
službě. Bez osobní účasti to ale nepůjde. 
Naplánujeme proto nový vhodný termín 
setkání.  
 

Diecézní kalendáře 2022 
Stále jsou ještě na stolku diecézní 
kalendáře 2022 za 70,- Kč. Diecézních 
kalendářů jsme objednali jako obvykle. 
Zbyly proto, že se přednostně 
prodávaly později objednané 
kalendáře Jana Rybáře. Prosíme proto, 
abyste tyto zbylé kalendáře 
sponzorským způsobem rozebrali pro 
své známé nebo sousedy. 
 

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

Pandemická opatření 
Pandemická situace se ve společnosti 
opět zhoršuje. Vyzýváme proto 
všechny návštěvníky bohoslužeb a 
dalších akcí k dodržování aktuálních 
opatření. 
 
Apoštolát modlitby 
na listopad 2021 
 

Všeobecný úmysl 
Za ty, kdo trpí depresemi  
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi 
a syndromem vyhoření, našli u všech 
podporu, jež jim svítí na cestu do 
života. 
 

Národní úmysl 
Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a 
prosíme za všechny, kteří v těchto 
dnech myslí na své blízké zemřelé, aby 
je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který 
přemohl smrt. 



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

Liturgický týden od 24. října 2021 do 31. 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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