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Betlémské světlo 
 

Betlémské světlo přinesou do naší 
farnosti skauti, a to v neděli 19.12. na 
ranní mši svatou. Poté budou 
zájemcům rozdávat světlo naděje 
dopoledne 19.12. v arciděkanském 
kostele do 10.30. Dále bude světlo 
k dispozici v kostele po celý advent. 
Betlémské světlo je plamínek, který 
putuje napříč Evropou, symbol míru a 
přátelství. 
 

 
 

Pán je blízko, radujme se! 
K nedělním textům… 
„Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, 
raduj se a vesel celým srdcem“. (Sof 3,14) 

Dnešní 3. neděle adventní se nazývá 
radostná. Vánoce se již blíží, jsme za  
polovinou adventní doby a všechny 
liturgické texty mluví o radosti. A mů-
žeme se ptát: Co je zdrojem této 
radosti? Pro mnohé je radost (nebo 
spíše uspokojení) spojeno s nakoupe-
nými dárky, uklizeným bytem, 
napečeným cukrovím.  

 
 
 
Pro nás křesťany je (nebo by být 
mělo) zdrojem radosti něco jiného: 
poznání, že Bůh přichází na svět, 
stává se člověkem a nabízí nám část 
své svatosti, kterou nás lidi povyšuje. 
A to je pro nás tím pravým zdrojem 
radosti. 
 

I v prvním čtení dnešní neděle z knihy 
proroka Sofoniáše čteme o radosti: 
„Jásej, siónská dcero,… Hospodin, tvůj 
Bůh, je uprostřed tebe… Bůh přichá-
zí“. Ale radost nepřichází jen tak. 
Musíme pro to něco udělat. Přichází 
přirozená otázka: Co máme dělat? Na 
tuto otázku nás vybízí v evangeliu Jan 
Křtitel k obrácení a konání dobra. To 
je ta správná cesta, jak očekávat a 
přijmout přicházejícího Spasitele.  
 

Bůh přichází a my bychom měli být 
při tom. Ne jako pozorovatelé 
zpovzdálí, ale jako přímí účastníci 
tohoto velkého tajemství. V jedné 
písni se zpívá: ‚Nebojte se, otevřete 
brány srdce svého Kristu Ježíši. Vždyť 
on nás zná, všechny nás rád má, 
záchranu dá on nám v nouzi nejvyšší‘. 
Otevřme svá srdce vánočnímu tajem-
ství. Otevřme se příchodu Spasitele, 
abychom letošní Vánoce prožili 
naplno, abychom zakusili tu opravdo-
vou vánoční radost. 
(jáhen Michal) 



Dny vděčnosti zdravotníkům 
13. – 19. prosince 2021 
„Blbá nálada“, nevděčnost a někdy až 
agrese vůči zdravotníkům vzbudila 
protireakci u tří největších střešních 
prorodinných organizací k vyhlášení 
Dnů vděčnosti zdravotníkům, které 
proběhnou v celé České republice ve 
dnech 13. – 19. prosince 2021. 
Rodinný svaz ČR, Síť pro rodinu a 
Unie center pro rodinu a komunitu 
chtějí vyjádřit uznání, a poděkovat 
těm, kteří pečují o naše zdraví, jsou 
v první linii a v těchto dnech jsou i 
těmi, kdo o naše životy doslova 
bojují. 

„Ve dnech, kdy se všichni upínáme ke 
svátkům, dnům volna a času 
s rodinou, je celá skupina lidí, kteří 
tuto vyhlídku určitě nemají – 
zdravotníci. Nemocnice praskají ve 
švech a vidina lepších časů je na hony 
vzdálená,“ říká předseda Rodinného 
svazu ČR Jan Zajíček, „místo díků 
letos vnímáme lavinu urážek, 
arogance a nevděku. Dny patří těm, 
kdo nehledí na své pohodlí a slouží 
bez rozdílu všem potřebným. 
Mnohdy vidí zbytečně zmařené životy 
a přes všechno úsilí jsou těmi 
poraženými. Proto jim vyjadřujeme 
velké díky: Jste pro nás darem!“  
Svůj pohled připojuje prezidentka Sítě 
pro rodinu Rut Kolínská: „Kromě 
vděčnosti zdravotníkům za jejich 
výjimečné nasazení patří obrovský dík 
i řadě těch, o kterých se nemluví, 

těm, kdo vytrvale pečují o osamocené 
nemocné, o lidi v nouzi či bez 
domova. Přinášejí jim záchranu i 
naději uprostřed rozbouřených časů 
pandemie.“ 
 

Veřejnost se může symbolicky 
zapojit. Veřejnost se může do Dnů 
vděčnosti zdravotníkům symbolicky 
zapojit připevněním náplasti se 
srdíčkem na oblečení, přípravou 
přáníček, obrázků a vzkazů pro 
zdravotníky; nebo předáním 
pozorností dle úvahy. V rámci ČR se 
veřejnost může informovat u center 
pro rodinu, mateřských a rodinných 
center ve svých regionech. 
Zdroj a více www.rodinnysvaz.cz/dny-

vdecnosti-zdravotnikum 

 

Zapalme svíčku 
Druhá neděle v prosinci je světovým 

dnem památky zesnulých dětí. Tento 

den spojuje rodiny a přátele po celém 

světě. Svíčky se zapalují vždy v 19.00 

místních časů a tvoří virtuální vlnu 

světla po celé zeměkouli. 

 

Mikulášské setkání 
V neděli 5.12. proběhlo v našem 

kostele Mikulášské setkání. Setkalo se 

13 dětí z naší i žacléřské farnosti. Děti 

se dozvěděli něco ze života svatého 

Mikuláše, plnily bojové i vědomostní 

úkoly a na závěr napjatě čekaly, zda 

jim Mikuláš zanechal odměnu. 

https://www.rodinnysvaz.cz/dny-vdecnosti-zdravotnikum/
https://www.rodinnysvaz.cz/dny-vdecnosti-zdravotnikum/


S radostí informujeme, že žádné 

z dětí nezlobilo natolik, aby Mikuláš 

odměnu neudělil! Všem dětem 

děkujeme za nadšení, se kterou se 

akce zúčastnily. Rodičům děkujeme 

za podporu. 
 

 
 

Svatý Mikuláš historicky 
Historicky doloženými daty jsou: 
Mikuláš se stal kolem r. 300 jako 
mladý muž biskupem v Myře v teh-
dejší Lykii. Brzy potom zde začalo 
pronásledování křesťanů za Galeria 
Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal 
kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři 
těžce trýzněn. Ještě poznamenán 
utrpěným mučením vystoupil r. 325 
na slavném koncilu Nicejském. Více 
se neví o Mikulášově životě a 
působení, je známo už jen přibližné 
datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 
6. prosinec, rok mezi 345 a 351. 
 

Informace z farnosti: 
Roráty 

probíhají každou středu od 6:00 ráno. 

Dětská mše svatá 

Bude v neděli 12. 12. Od 9 hodin. 

 

Sbírka 

z neděle 12.12.2021 je určena na 

kněžský seminář a formaci boho-

slovců. 

Stavění betlému 

V sobotu 18.12. od 8:00 proběhne 

každoroční stavění betlému. Prosíme 

muže naší farnosti o pomoc. 

Děkujeme! 

Ikona svaté rodiny 

Vzadu na stolečku je připravena 

tabulka k zapisování na putování 

ikony svaté rodiny ve farnosti na rok 

2022. 

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

Apoštolát modlitby 
na prosinec 2021 
 

Všeobecný úmysl      
Katecheté  
Modleme se za katechety, kteří jsou 
povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho 
dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v 
síle Ducha Svatého. 

Národní úmysl 
Děkujeme za advent a Vánoce a 
prosíme za srdce otevřená pro velký 
Boží dar, ať poznáváme, že narozený 
Ježíš je blízko každému člověku. 



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

Liturgický týden od 12. prosince 2021 do 19. prosince 2021 
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