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Synoda 2021-2023 
Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil 
papež František tříletý synodální 
proces rozdělený do tří fází, na 
diecézní, kontinentální, univerzální. 
Spočívat bude v konzultacích a rozli-
šování. Vyvrcholí shromážděním Bis-
kupské synody v říjnu 2023 v Římě. 
Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o 
to, aby se do celého procesu více 
angažoval Lid Boží.“ Proces rozhodo-
vání začíná v církvi vždy naslouchá-
ním, protože jedině tak lze pochopit, 
jak a kam chce Duch vést církev,” říká 
kardinál Mario Grech. 

 

I v naší farnosti se zapojíme do aktivit 
v rámci synody. K dispozici jsou texty, 
které budeme postupně na 
nástěnkách a ve FZ uveřejňovat. 
Uskuteční se několik setkání, kde 
budeme probírat různá témata 
související s životem místní církve. 

 
 
 

Co je to synodální proces a jeho 
diecézní fáze? Míří na tzv. synodalitu, 
tedy způsob soužití církve jako Božího 
lidu. Chce zjistit, jakou úroveň 
synodality (soužití) v církvi máme, a 
také chce otevřít cestou společné 
modlitby za to, aby Duch Svatý kvalitu 
soužití Božího lidu vedl a rozvíjel. 
Abyste dostali základní informace, 
můžete pročíst KT č. 43, který přináší 
řadu užitečných informací. Podobně 
též poslední Adalbert. Všechny 
informace získáte také na webu: 
https://www.cirkev.cz/cs/synoda-
2021-2023. V diecézi za synodální 
proces zodpovídá tzv. diecézní 
synodální tým. Ten má napomoci, aby 
na základní úrovni života Božího lidu 
– ve farnostech a základních 
společenstvích – mohla proběhnout 
tzv. konzultace Božího lidu, tedy aby 
se tam lidé mohli sejít a věnovat svůj 
čas, modlitbu i úsudek tématům, 
která se dotazují na synodalitu, tedy 
jakého soužití je schopen Boží lid 
v místních společenstvích. Pastýři 
místních společenství doporučili 
kontaktní osobu za farnost, tzv. 
koordinátora, který má na starosti, 
aby ve spolupráci s farní radou (a 
jejím předsedou, místním duchovním 
správcem) umožnili proběhnout již 
zmíněný synodální proces.  
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Diecézní synodální tým  
Jednotliví členové mají na starosti 
oblasti (většinou vikariáty). Pro naši 
diecézi je koordinátorem P. Prokop 
Brož (biskupský vikář), pro vikariát Jiří 
Špelda (ředitel Oblastní charity 
Trutnov) a pro naši farnost Michal 
Nesvadba (trvalý jáhen). 
Ve dnech 7. 11. a 8. 11. proběhnou 
v Hradci Králové setkání s farními 
koordinátory. Po tomto setkání bude 
užitečné, když se se svými farními 
koordinátory sejde PRF (v Trutnově 
ve středu 10.11. na zasedání PRF). 

  
Modlitba za synodu 
Každé zasedání Druhého vatikán-
ského koncilu začínalo modlitbou 
Adsumus Sancte Spiritus, což jsou 
první slova jejího latinského znění a 
znamenají „Zde jsme, před tebou,  
Duchu Svatý“. Používá se při 
koncilech, synodách a dalších 
církevních shromážděních již stovky 
let. Když tedy nyní zahajujeme tento 
synodální proces, zveme touto 
modlitbou Ducha Svatého, aby v nás  
působil, a my se tak stali 
společenstvím a lidem milosti. 
Pro synodální cestu v letech 2021– 
2023 jsme připravili její zjednodu-
šenou verzi, aby se ji snadno mohla 
modlit kterákoli skupina nebo 
liturgické shromáždění. 
 

Text modlitby je k dispozici v kostele 
na stolku. 
 

Odevzdanost do Božích rukou 
K nedělním textům… 
„Dala všechno, co měla, celé své 
živobytí.“ Mk 12,44 
 

V biblických textech dnešní liturgie 
nás zaujmou příběhy dvou žen, které 
mají mnoho společného – obě jsou 
chudé vdovy, které nemají nic než 
důvěru v Boha, do jehož rukou se 
odevzdaně svěřují. Na vdově z doby 
Eliášovy je pozoruhodné, že i v bez-
východné situaci není zaslepená svým 
tragickým osudem (mohla by se 
litovat, hledat viníky svého utrpení 
nebo nadávat na nespravedlivý svět 
kolem sebe), ale dokáže otevřít své 
srdce při setkání s cizím člověkem, 
v němž rozpoznává Hospodinova 
proroka. Neváhá a odevzdává mu 
celou svou existenci, protože uvěřila 
Božímu příslibu pomoci, který se 
následně vyplní přesně tak, jak Eliáš 
předpověděl. 
V evangeliu se opět setkáváme 
s chudou vdovou, která v Jeruzalém-
ském chrámu hází drobné mince do 
chrámové pokladny. Tentokrát si 
můžeme všimnout i kontrastu mezi 
bohatými tohoto světa, kteří dávají 
své dary, činíce tak z důvodu zisku 
obdivu druhých (koresponduje 
s předchozím odsouzením zákoníků) a  
prostou ženou, jež se nepozorovaně 
přiblíží k pokladnici s úmyslem 
darovat Bohu vše co má, aniž by si 
odvažovala od Boha něco žádat. Toto 
nezištné sebe darování, které 



rozpoznáváme u chudé vdovy, se 
naplno projevilo v osobě Ježíše, který 
celý svůj život vložil do rukou svého 
nebeského Otce jen několik málo dní 
po události popisované v dnešním 
evangeliu. 
I v našich životech se dostáváme do 
bezvýchodných situací, chudoby 
duchovní i hmotné. A právě v těchto 
okamžicích je na nás, zda se 
rozhodneme tyto těžkosti přijmout a 
s pokorou je odevzdáme společně se 
svým životem do rukou Pána nebo 
zda budeme hledat nějaká „dočasná“ 
řešení, která nepřináší vnitřní klid. 
Ježíš Kristus, který na svém těle 
pocítil naši chudobu, nemoci i 
trápení, čeká s otevřenou náručí, aby 
nás potěšil a zahrnul svou milosrdnou 
láskou.  (jáhen Lukáš) 
 

Informace z farnosti: 
První zasedání nové PRF 
Ve středu 10.11. od 19 hodin se sejde 
nová pastorační rada. Na programu bude 
mimo jiné i informace farního 
koordinátora o průběhu synodálního 
procesu v naší farnosti. 
 

Dětská mše svatá 
bude v neděli 14.11. od 9 hodin 
 

Praní liturgického prádla 
S radostí oznamujeme, že se nabídly 
dvě ženy k praní prádla. Domluvily se, 
že se budou střídat po měsíci. Hledáme 
další ochotné ženy, které by se přidaly. 
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. 
 

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. 
 

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 7.listopadu 2021 do 14. listopadu 2021 
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