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Ježíš Kristus, Král nebe a země 
K nedělním textům… 
Ježíš řekl: „Moje království není z 
tohoto světa. Kdyby mé království 
bylo z tohoto světa, moji služebníci 
by bojovali, abych nebyl vydán 
Židům; mé království však není 
odtud.“  J 18,36 
 
 

 
 
 

Ne vždy nám slovo „král“ zní dobře. 

Může vzbuzovat strach. Strach, že se 

dostaneme na milost či nemilost 

nějakému člověku, jenž s námi bude 

nakládat podle své libovůle. 

Vybavíme si postavy z dějin, ke 

kterým náležejí silně negativní 

vlastnosti – tvrdost, hýřivost, touha 

po moci, utlačování. Nebo se nám vy-

baví feudální monarchistická spole-

čenská struktura, kdy je na jedné 

straně panovník, v jehož rukou je 

soustředěna absolutní moc, a na stra- 

 

 

 

ně druhé jsou jeho poddaní, kteří 

neznamenají téměř nic. 

Ježíš je králem zcela jiného druhu. Je 

jím proto, že jedinečným způsobem 

propojuje svět nebe, kde je králem 

Bůh a svět země, kde je králem 

člověk. Jako pravý Bůh a pravý Člověk  

v sobě nese to nejlepší z obojího. 

Jeho vláda proto bude vše, jen ne 

tyranií či vykořisťováním. Bude 

božsky moudrá a neskutečně lidská. 

Ježíš si člověka nepodrobuje mocí, 

nýbrž tím, že s ním souzní. Zná náš 

život. Nejsou mu cizí naše lidské 

radosti ani naše strachy. Nevládne 

nám jako tyran, nevyužívá nás pro své 

osobní cíle. Naopak. Vůči každému 

člověku vyjadřuje hlubokou empatii, 

respekt a úctu. Sám sebe vydává pro 

naše dobro. Poznáváme, že to s námi 

myslí dobře, cítíme se přijati a 

v bezpečí. Jeho autorita je přirozená, 

proto mu důvěřujeme. 

Svou božskou moc potom používá 

především tak, že nám jí otevírá Boží 

království. Sami bychom do něho 

nikdy nemohli dospět, neboť stojí 

zcela nad našimi možnostmi. Ježíšova 

božská moc není mocí odsuzující a 

ničící. Je mocí ochrannou a obdarová-



vající. Člověka pozvedá na vyšší 

úroveň bytí. Účinně brání zlu a všem 

jeho důsledkům. Tam, kde tato moc 

vládne, není již místo pro bolest a 

smrt. Nemohou se tam uplatnit žádné 

egoistické, zraňující, ničící motivace a 

působení. Je to moc, která zaručuje 

vládu spravedlnosti a lásky. Je to 

moc, která odkrývá božská tajemství, 

dává poznání a moudrost. Je to moc, 

která především zve ke sdílení plnosti 

Božího života bez konce, protože 

Ježíšova moc je mocí sv. Ducha.  

(P. Jiří) 
 

Zápis ze zasedání PRF 10.11. 
Přítomni: P. J. Kubis, M. Nesvadba, 

J. Čížek, L. Janda, M. Špicarová, 

M. Nesvadbová, J. Špelda, J. Semerák, 

P. Fabián, H. Mandys, M. Mandysová, 

V. Jansa, A. Kadlec, D. Holubec 

Omluveni: J. Bartoňová, Z. Božková 

Program: 

1) Přivítání dosavadních i nových 

členů pastorační rady farnosti. 

2) Po diskuzi o rizikovém a nejistém 

vývoji epidemické situace bylo 

rozhodnuto, že se plánovaný 

lednový farní ples konat nebude. 

3) O průběhu synodální cesty v naší 

farnosti informoval farní 

koordinátor M. Nesvadba. Shrnul 

základní informace, s tím že farní 

část bude prodloužena do 15. 3. 

2022. Na úrovni farnosti se bude-

me scházet po skupinách. 

Budou ustanoveni moderátoři 

skupinek. Nejprve proběhne disku-

ze v rámci již zavedených skupin a 

společenství ve farnosti (mládež, 

modlitby otců apod.).  

4) Informování o plánovaných udá-

lostech do konce roku: 

 - 21. 11. je Krista Krále;  

 - 28. 11. je první adventní neděle; 

roráty od středy 1.12.(vždy v 6:00);  

 - 3.-4. 12. bude duchovní obnova, 

povede Miloš Kolovratník; 

 - 5. 12. bude od 15 hodin Miku-

lášská besídka pro menší děti – 

kancelář připraví tabulku na 

zapisování dětí;  

 - stavba betlému 18. 12. od 8:00;  

 - půlnoční mše sv. dne 24. 12. 

bude v 16:00 a o půlnoci. 

5) On-line přenos bohoslužeb – 

jednak jako možnost v případě 

nepříznivé vývoje epidemické 

situace a také jako trvalá služba 

lidem, kteří se z různých důvodů 

nemohou mše sv. zúčastnit. Je 

k tomu nutné dokončit datové 

propojení mezi kostelem a farou. 

6) J. Semerák se zeptal na možnost 

rozšíření farního sálu. Bylo 

navrženo odstranění příčky mezi 

farním sálem a místností pro 

hosty. Musí posoudit statik. 

Příští setkání pastorační rady bude 

8. 12. 2022 v 19 hodin.  

Zapsal: David Holubec 



Synoda 2021-2023 

Metodika setkání pracovní skupinky 
Práce ve skupinách bude vyžadovat 
aktivní účast a ochotu přijmout za svůj 
určitý způsob dialogu, který je ve svém 
jádru duchovním rozhovorem. V čem 
spočívá? Od každého, kdo se do skupi-
ny zapojí, se očekává snaha velko-
dušně a bez předsudků naslouchat 
druhým a odhodlání upřímně a bez 
nátlaku sdílet svůj názor. Půjde o to, 
učit se naslouchat a mluvit ze srdce, 
zaměřit se na to, co hýbe naším 
nitrem.  
  

Předpokládá se, že pracovní skupinky 
se sejdou celkem třikrát. První, úvodní, 
setkání bude sloužit ke vzájemnému 
seznámení, sdílení svých dojmů a 
očekávání od synodálního procesu, ale 
také k výběru 1 tématu, jemuž se 
pracovní skupinka bude nadále 
věnovat. V průběhu druhého a třetího 
setkání již bude pozornost zaměřena 
na sdílení (vzájemné naslouchání a 
promlouvání) zvoleného tématu. 
Závěrem třetího setkání bude vypraco-
vání závěrečného shrnutí dosavadní 
společné práce. 
 

Kde se může setkání konat? Všude 
tam, kde je možné setkat se v po-
třebném počtu 5-8 osob, aniž by 
setkání této skupinky bylo rušeno 
vnějšími vlivy. Doporučujeme tedy 
pastorační prostory ve farnostech 
nebo setkání v domácnostech 
některého z členů skupinky. 
 

Informace z farnosti: 
Advent 

28.11. je první adventní neděle; při 

každé mši bude probíhat žehnání 

adventních věnců. Roráty začnou ve 

středu 1.12., v 6:00 hodin ráno. 

Duchovní obnova 

3.-4.12. bude duchovní obnova, 

povede Miloš Kolovratník. Obnova 

bude probíhat obvyklým způsobem. 

Mikulášská besídka 

5.12. bude od 15. hodin mikulášská 

besídka pro menší děti, vzadu na 

stolečku je připravená tabulka 

zapisování dětí.  

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 21.listopadu 2021 do 28. listopadu 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 

mailto:rkf.trutnov@dihk.cz
http://www.farnosttrutnov.cz/
mailto:kubis.jan@dihk.cz

