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Vánoční bohoslužby 

 

                                                  
Setkání Marie a Alžběty 
K nedělním textům: 
„Když Alžběta uslyšela Mariin 
pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; 
byla naplněna Duchem svatým a 
zvolala velikým hlasem: „Požehnaná 
jsi nade všechny ženy a požehnaný 
plod tvého těla.“ Lk 1,41-42 

 
 
 
 
Maria se po Gabrielově zvěstování 
vydává za Alžbětou. Možná proto, že 
Alžběta byla již starší, a tak 
potřebovala Mariinu pomoc. Nebo si 
její cestu vyžádala velikost Janova 
poslání. Bylo nutné, aby se s Ježíšem 
setkal již velmi záhy v duchu proroka 
Jeremjáše: „Dříve než jsem tě vytvořil 
v životě matky, znal jsem tě, dříve, 
než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, 
dal jsem tě pronárodům za proroka.“ 
(Jer 1,5) A pak zde může být třetí, 
hluboce lidský důvod, o kterém se 
tolik nemluví. Za návštěvou Alžběty 
možná stála Mariina prostá lidská 
potřeba se sdílet a zakusit 
porozumění. Maria si byla jistá, že se 
Alžbětě může bez obav svěřit se vším, 
co nyní prožívá. Alžběta jí porozumí, 
protože zakouší něco podobného. 
U jiných lidí si tím tak jistá být 
nemohla. Kdo by uvěřil ženě, že s ní 
mluvil anděl a svěřil jí výjimečné 
poslání? Málokdo. A pokud přece, 
kdo by byl schopen ji pochopit? 
Jakmile by zmínila, že díky tomu 
počne bez muže Božího Syna, vnímali 
by to jako rouhání a byli by 
pobouřeni. Viděli by v tom zoufalý 
pokus ospravedlnit svoji hříšnost 
Bohem s cílem vyhnout se 
ukamenování. Ostatně sám Josef 



takovéto myšlení potvrzuje, když ji 
chce jako cizoložnici propustit. Od 
Alžběty toto nehrozilo. Nejen že jí 
rozuměla, ona ji též ujistila, že vše, co 
prožívá, je pravda. Je to reálné. Obě 
ženy si potvrdily autentičnost své 
zkušenosti, lidsky i duchovně se 
podpořily. Vše pak nakonec zpečetil i 
silný zážitek působení Ducha sv. 
Příběh Marie a Alžběty nás učí, jak 
důležité je poskytovat si vzájemné 
porozumění, pochopení a podporu. 
Že není dobré se stále jen vymezovat, 
kritizovat a odsuzovat. Moudřejší je 
umět se k druhému přiblížit, a tak 
porozumět jeho vnitřní pravdě. Sami 
tím budeme obohaceni a zároveň si 
otevřeme cestu k jeho srdci. Budeme 
schopni předat mu něco ze své 
životní zkušenosti. Nebo se nám ho 
podaří snáze získat pro dobrou věc, 
pro Ježíše. Ten, kdo nedokáže 
porozumět, si totiž jen obtížně 
získává důvěru, respekt a autoritu. 
Jeho slovům prostě nebudou věřit… 
(otec Jiří) 
 

Zápis ze zasedání PRF ze 

dne 8.12.2021 
Přítomni: P. J. Kubis, M. Nesvadba, L. 

Janda, J. Bartoňová, Z. Božková, P. 

Fabian, D. Holubec, V. Jansa, A. 

Kadlec, M. Mandysová, V. 

Nesvadbová, J. Semerák, M. 

Špicarová 

Omluveni: J. Čížek, H. Mandys 

 Slib nové pastorační rady 

Slavnostní slib nové pastorační rady 

farnosti je naplánován na 16.1.2022 

při nedělní ranní mši od 9:00. 

Jednání o jednotlivých akcí farnosti 

Vánoce – o. Kubis informoval o 

bohoslužbách během vánočních 

svátků. Tabulka bude zveřejněna ve 

zpravodaji i na stránkách farnosti. 

Tříkrálová sbírka – M. Špicarová 

informovala o formě a průběhu 

chystané sbírky. Sbírka je plánovaná 

v termínu 1.-16.1.2022, v kostele 

budou umístěny statické pokladničky 

na příspěvky. Je možné přispět i přes 

účet, který bude zveřejněn na charitní 

nástěnce v kostele. Při zachování  

současné pandemické situace se do 

ulic vydají i koledníci. V rámci 

podpory Tříkrálové sbírky je 

naplánován i koncert 

v arciděkanském kostele, a to v neděli 

9.1.2022 od 15:00. Celý výtěžek 

Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na 

zakoupení elektrických polohovacích 

lůžek pro půjčovnu zdravotních 

pomůcek a přispěno bude také na 

zakoupení automobilu pro 

hospicovou-paliativní péči Oblastní 

charity Trutnov.  

Projednání kalendáře pastoračních 

aktivit na rok 2022 – detaily akcí 

budou postupně zveřejňovány. 



Kalendář bude zveřejněn na 

stránkách farnosti a ve vitríně 

arciděkanského kostela. 

Volná diskuze :  V. Jansa informoval o 

plánu dodělat dlažbu u altánu v Dračí 

rokli. Termín je stanoven na jaro 

2022.  

V. Nesvadbová požádala o doplnění 

manuálů na jednotlivé akce. Manuál 

má spočívat v rozpisu nutných úkonů 

pro jednotlivé akce. 

J. Špelda informoval o možnosti 

celoročního sestavení aparatury, o 

technickém provedení. 

Z. Božková požádala o včasné a 

přesné informování o akcích farnosti i 

jednotlivých skupin farnosti. Nutné 

pro zveřejňování a informování a také 

pro zajištění případné pomoci. 

Zpěvníky na dětské mše – M. 

Nesvadba zjistí možnosti vytvoření 

zpěvníků. 

Byla odsouhlasena akce – „velký úklid 

kostela“, termín stanoven na 

14.5.2022. 

Příští setkání PRF bude 12.1.2022 od 

19 hod. na faře. 

 

Informace z farnosti: 
Roráty 

probíhají každou středu od 6:00 ráno. 

Dětská půlnoční mše svatá 

Dětská půlnoční mše svatá bude 

probíhat 24.12. od 16:00. 

Živý růženec 

K vyzvednutí jsou připravené desátky 

na další období.  

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 19. prosince 2021 do 26. prosince 2021 
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