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Blahopřání jubilantům 
 

 
 

V minulém týdnu oslavil 75 let Karel 
Vojáček, věrný farník a ochotný 
pomocník všude tam, kde je třeba. 
V tomto týdnu také oslaví 50 let 
P. Jiří Pilz, kněz naší farnosti. Oběma 
jubilantům přejeme vše dobré a 
vyprošujeme Boží požehnání. 
A připojujeme gratulace i našemu 
panu faráři P. Janovi, který také 
oslaví v tomto týdnu své narozeniny. 
 

 

Na konci se setkáme s Ježíšem 
K nedělním textům… 
„A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka 
přicházet v oblacích s velikou mocí a 
slávou.“ Mk 13,26 
V evangelním úryvku této neděle 
mluví Pán Ježíš o budoucích událos-
tech. Není to popis konce světa, 

 
 
 
ale pozvánka k dobrému prožívání 
přítomnosti, také k bdělosti a 
připravenosti, až budeme povoláni 
vydat počet ze svého života. 
Slunce, měsíc a hvězdy, které od 
počátku dávají světlo, které je 
znamením života, jsou zde popsány 
ve svém zániku, jak se propadají do 
tmy a chaosu, který je znamením 
konce. Avšak světlo, které zazáří 
v onen poslední den, bude jedinečné 
a nové, bude to Pán Ježíš, který přijde 
ve slávě se všemi svatými. Na tomto 
setkání konečně uzříme Jeho tvář 
v plném světle. Tvář vyzařující lásku, 
před níž se v naprosté pravdě ukáže 
také každá lidská bytost. 
Cílem našeho života je právě toto 
definitivní setkání s Pánem. Neznáme 
dobu ani způsob, kdy a jak se to 
stane: „O tom dni a o té hodině však 
neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, 
jenom Otec“. Všechno je tajemstvím 
Otce. Ale něco nám přece jenom Ježíš 
sděluje: „Nebe a země pominou, ale 
má slova nepominou“ (Mk 13, 31).  
V poslední den každý z nás pochopí, 
zda svůj osobní život směroval k Bohu 
nebo se k Němu otočil zády. Bude to 
poslední moment definitivního 
odevzdání se Otcově lásce a milo-
srdenství...   (jáhen Michal) 

 



Synoda 2021-2023 
Minulý týden jsme se dotkli 
základních informací kolem synody a 
jejího průběhu. Dozvěděli jsme se, že 
základním pilířem farní části synodál-
ního procesu je setkávání ve skupin-
kách. Nyní se budeme prací ve 
skupinkách věnovat podrobněji. 
 

Skrze křest jsme se všichni stali 
účastnými na Kristově prorockém 
poslání. Skrze každého z nás může a 
chce promlouvat Duch Svatý k vzá-
jemnému obohacení. Každý z nás je 
„expertem“ na život, a to v konkrétní 
podobě našich vlastních zkušeností a 
našeho dosavadního společného 
putování jako Boží lid, církev. Jsme 
pozváni k tomu, abychom vzájemně 
sobě naslouchali a promlouvali; 
abychom takto vyjádřili vlastní 
zkušenost žité křesťanské víry. To 
bude možné v rámci témat, která jsou 
předložena k diskutování v tomto 
synodálním procesu.  
 

Ve farnosti vznikne několik skupinek. 
V první řadě se budou setkávat již 
zavedené skupiny ve farnosti 
(společenství mládeže, rodin, seniorů, 
společenství modliteb matek či otců, 
společenství akolytů, lektorů a další 
skupiny, které ve farnosti již existují). 
Tato již fungující společenství si 
následně vyberou jednoho ze svých 
členů jako moderátora, který bude 
v kontaktu s farním koordinátorem.  
 

Na prvním setkání skupinky účastníci 
rozhodnou, jakému tématu se budou 
věnovat. 
 

Připravená témata 
Synodální církev při hlásání evangelia 
„putuje společně“. Jak se toto 
„společné putování“ aktuálně 
realizuje ve vaší místní církvi? K jakým 
krokům nás vybízí Duch Svatý, aby 
toto společně putování bylo 
intenzivnější?  Při hledání odpovědi 
na tuto základní otázku jsou nám 
nabídnuta následující konkrétnější 
témata k uvažování, sdílení a 
rozlišování v pracovních skupinách: 
  

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ  
V církvi a ve společnosti jdeme jeden 
vedle druhého po stejné cestě. 
  

2. NASLOUCHÁNÍ 
Naslouchání je první krok, ale vyžadu-
je otevřenou mysl a otevřené srdce, 
bez předsudků. 
 

3. UJMOUT SE SLOVA 
Všichni jsou vybízeni, aby mluvili 
odvážně 
  

4. SLAVIT 
„Společné putování“ je možné pouze 
tehdy, pokud vychází ze společného 
naslouchání Božímu slovu a slavení 
eucharistie.  
 

5. MISIJNÍ POSLÁNÍ 
Synodalita slouží misijnímu poslání 
církve; všichni členové jsou voláni 
k tomu, aby se na něm podíleli 
 



6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPO-
LEČNOSTI 
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, 
ale umožňuje také vzájemné 
porozumění.  
 

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DE-
NOMINACEMI 
Dialog mezi křesťany různých vyznání, 
vzájemně spojených jedním křtem, 
má na synodální cestě zvláštní místo.  
 

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST 
Synodální církev je církví participující 
a spoluodpovědnou.  
 

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 
V synodálním duchu činíme 
rozhodnutí na základě rozlišování 
toho, co Duch Svatý říká prostřed-
nictvím celého našeho společenství.  
 

10. FORMOVAT SE V DUCHU 
SYNODALITY 
Synodalita s sebou nese vnímavost 
pro změnu a neustálé učení se. 
 

Z navržených deseti témat si může 

skupinka vybrat jedno nebo více 

témat, nebo může zvolit i jiné téma, 

na kterém se společně domluví. 
 

V příštím Zpravodaji uvedeme 

doporučovaný průběh setkání 

skupinek a způsob práce s tématy. 

Bližší informace podají nebo dotazy 

zodpoví duchovní správce P. Jano a 

jáhen Michal, farní koordinátor. 

 

 

Informace z farnosti: 
Praní liturgického prádla 
S radostí oznamujeme, že se nabídly 
dvě ženy k praní prádla. Domluvily se, 
že se budou střídat po měsíci. Hledáme 
ale 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. 
 

 

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 14.listopadu 2021 do 21. listopadu 2021 
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