
P. Jan Rybář oceněn 

stříbrnou medailí 

Jezuita P. Jan Rybář byl ve středu 27. 

září 2017 oceněn stříbrnou medailí Se-

nátu Parlamentu České republiky. 

 

 
Stříbrné pamětní medaile Senátu se 

udělují od roku 2007 významným 

osobnostem z řad vědců, umělců, spor-

tovců a dalších veřejných činitelů, kteří 

vynikají ve svých oborech nebo svými 

zvláštními činy či schopnostmi. Stříbr-

né medaile oceněným udělí předseda 

Senátu Milan Štěch při příležitosti záři-

jového Dne české státnosti. Záznam ze 

slavnostního předávání oceněným 

osobnostem odvysílala ČT 28. září 

2017 od 17:05. 

  

P. Jan Rybář se narodil dne 16. čer-

vence 1931 v Brně, kde prožil i své dět-

ství. V roce 1945 vstoupil do řádu To-

varyšstva Ježíšova. V roce 1950 byl in-

ternován, po propuštění v roce 1951 

složil tajně po noviciátu v Brně sliby. V 

roce 1952 nastoupil na základní vojen-

skou službu k PTP. Po roce 1954 (po 

vojně) pracoval jako dělník ve strojí-

renství a stavebnictví. Přitom tajně stu-

doval. V roce 1960 byl znovu zatčen. 

Ve vězení dokončil svá studia. V roce 

1962 ho na kněze tajně vysvětil také 

uvězněný biskup Karel Otčenášek. Při 

uvolnění v roce 1968 studoval na uni-

verzitě v Innsbrucku. Po návratu a na-

stolení normalizačního procesu odešel v 

prosinci 1969 do farnosti Trutnov – Po-

říčí. Tam zůstal 17 let. V roce 1986 

odešel do Janských Lázní. Po sametové 

revoluci ho přestala po 21 letech sledo-

vat StB a získal farnost v Rychnově nad 

Kněžnou, kde působil až do roku 2004, 

kdy odešel do důchodu. V současnosti 

žije v Trutnově, je výpomocným du-

chovním, píše články (např. na web 

Simeon.cz), přednáší široké veřejnos-

ti a je aktivním exercitátorem. Vyšlo 

mu také několik knih. Poslední kniha 

Deník venkovského faráře (rok vydání 

2016) vyhrála v roce 2017 anketu Dob-

rá kniha, kterou každoročně vyhlašuje 

Katolický týdeník. Za svůj význačný 

přínos v boji za obnovu svobody a 

demokracie byl oceněn medailí Vác-

lava Bendy a pamětní medailí hej-

tmana Královéhradeckého kraje. 

 

(www.bihk.cz) 

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 26. neděle v mezidobí /sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

1.10. 2017  9:00 - mše sv. za Jadwigu a Edwarda Sedziak 

  18:30 - mše sv.   

PONDĚLÍ  Památka andělů strážných 

2. 10. 2017 18:00 – mše sv.  

ÚTERÝ  

3. 10. 2017 18:00 – mše sv. za farnost 

STŘEDA  sv. František z Assisi 

4. 10. 2017 8:30 – mše sv. 

 

 

ČTVRTEK  

5.10. 2017  8:30 – mše sv.  za + Stanislava Šlapánka 

PÁTEK  

6. 10. 2017 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

7. 10. 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 27. neděle v mezidobí 

8. 10. 2017   9:00 - mše sv. za Tomáše Špeldu, Věru Vítkovou a Markétu Semerá-

kovou 

  18:30 - mše sv.   

Poříčí - neděle 7:40 

Žacléř – neděle 11:00; Radvanice – 1. a 3. sobota 17:00; Pilníkov – 1. a 3. sobota 15:00 
 

PRAVIDELNÉ AKCE 

PONDĚLÍ  1. pondělí v měsíci – setkání seniorů od 15 hod. na faře 

ÚTERÝ  

STŘEDA Celodenní adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího Milosrdenství 

ČTVRTEK  

PÁTEK  

SOBOTA Bohoslužba slova od 8.30 hod., od 8:00 modlitba růžence (jáhen Josef) 

NEDĚLE Každá 2. neděle dětská mše, každá 3. neděle – Nedělní  kavárna 
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Špindlerův Mlýn: Pouť ke kap-

ličce sv. Františka 08. 10. 2017 

15:00 
 

Srdečně vás zveme na již jubilejní 10. 

výročí posvěcení kapličky sv. Františka 

z Assisi. 
  
Pěší poutníci budou vycházet ve 12.00 

hodin ze Špindlerova Mlýna od kostela 

sv. Petra. 
  
Začátek mše svaté je v 15.00 hodin. 

Hlavní celebrant bude královéhradecký 

biskup Mons. Jan Vokál. Po obřadu 

všechny srdečně zveme na pouťové po-

hoštění do restaurace Erlebachovy bou-

dy. K poslechu zahraje skupina Petach 

 

Při každé mši svaté se mod-

líme „Kyrie eleison“. Co to 

znamená? 
 

Slovo „elejson“ pochází z (biblické) 

řečtiny a je překládáno dnes již ne zcela 

výstižným českým „smiluj se“. Výraz 

„smilovat se“ se ale již v běžné češtině 

skoro nepoužívá. Termín spíše navozuje 

situace z románů, nebo historických fil-

mů, kdy se vítěz nějakého souboje „smi-

luje“ a ušetří život nepřítele.  Ale výraz 

„elejson“ je (i) o něčem jiném.  Abychom 

mohli pochopit celou šíři tohoto zvolání a 

osobní přínos pro nás, je dobré krátce na-

hlédnout do biblických a lingvistických 

souvislostí. 

 

„Eleos“ znamená nejen pocit a soucit, 

ale také aktivní pomoc 

Řecké slovo „Eleos“ je jedním ze tří vý-

razů, používaných pro slovo „milosrden-

ství“. Toto slovo nevyjadřuje milosrden-

ství jen jako jakousi pocitovou náklon-

nost k člověku trpícímu nouzi, ale vždyc-

ky zároveň také jako skutek, reakci 

ochotné pomoci.  „Eleos“ tedy nikdy není 

jenom jakési pouhé sladkobolné soucitné 

smýšlení s druhým člověkem, ale je to 

zároveň i aktivní vstup do jeho bídy. Te-

dy jakýsi „účinný soucit“. 

 

Matouš ve svém evangeliu cituje dvakrát 

slova proroka Ozeáše: „Milosrdenství 

(eleos) chci, a ne oběť“ (Matouš 9,13 a 

12,7; 23,23). Ježíšovi učedníci se tedy 

nesmějí schovávat za rituální a liturgické 

zákony a předpisy. Jejich chování má být 

určováno konkrétní milosrdnou láskou k 

lidem. A jsou-li milosrdní, dostane se jim 

milosrdenství. Tak jim to Pán slíbil ve 

svých blahoslavenstvích (srov. Mt 5,7n). 

 

„Ježíši, smiluj se (eleison) nade mnou!“ 

 

Každý křesťan se může ve své bídě obra-

cet k Ježíšovi a spoléhat se na jeho slito-

vání („účinný soucit“) jako například sle-

pý Bartimeus, který dvakrát vykřikne: 

„Ježíši, smiluj se (eleison) nade mnou!“ 

(Mk 10,47n). Evangelista vkládá stejné 

zvolání i do úst ženy s nemocnou dcerou 

(srov. Mt 15,22) a otce náměsíčného 

chlapce, vrhaného zlým duchem do ohně 

a do vody (srov. Mt 17,15). Jako lidé se 

také často cítíme bezradní, pokud se věci 

v našem životě nevyvíjejí tak, jak by-

chom si přáli. Tehdy můžeme a máme 

prosit Ježíše o slitování, tedy o jeho sou-

citný a aktivní vstup do našeho problému. 

 

Toto zvolání nám klade církev na srdce 

např. i při každém slavení eucharistie, 

kdy zpíváme: „Kyrie eleison.“ A vý-

chodní církev nám nabízí toto zvolání i 

jako způsob meditace v tzv. „Ježíšově 

modlitbě“, kdy s každým nádechem a 

výdechem spojujeme prosbu: „Pane Ježí-

ši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade 

mnou hříšným.“ 

 

Ježíš k nám přistupuje s milosrden-

stvím. Proto i my můžeme… 

 

Když se k nám Ježíš milosrdně sklání, 

dostává se nám uzdravení a zakoušíme 

vnitřní pokoj. Místo abychom na sebe zu-

řili, začínáme se sebou samými zacházet 

milosrdně. Ježíš je milosrdným Spasite-

lem, který k lidem přistupuje s milosr-

denstvím a jedná s nimi milosrdně, když 

jim odpouští hříchy a uzdravuje jejich rá-

ny, čímž jim umožňuje nový start k napl-

něnému životu. Na základě toho, že naše 

životy jsou zahrnovány a oživovány Ježí-

šovým milosrdenstvím (eleos), můžeme 

se tak každý z nás stávat pramenem jeho 

soucitného a aktivního milosrdenství i 

pro své nejbližší okolí, pro svět. 

 

(www.pastorace.cz, Podle knížky Anselm 

Grün, Sedmero skutků milosrdenství) 
 

Informace z farnosti  
 

Příští neděli bude dětská mše sv. od 9. hod. 
 

V pondělí 2. 10. 2017 bude setkání seniorů 

na faře od 15 hod. od  18 hod bude mše sv. 

s P. Rybářem 
 

Misijního klubko bude 14.10 od 9 do 11 

hod. na faře v knihovně. 

Od října pokračují setkání pro zájemce o 

četbu liturgických textů, které povede jáhen 

Michal. Budeme se scházet v úterý po mši 

svaté v 18:45 dvakrát v měsíci. První se-

tkání bude 10. října. Akce je určena pro ty, 

kteří se chtějí aktivně připravit na nedělní 

liturgii a ty, kteří se chtějí zapojit do služby 

čtení při liturgii. Rádi mezi sebou přivítáme 

i nové zájemce o tuto službu. 
 

V pátek 20. října 2017 bude od 19 hodin na 

faře setkání mládeže, na kterém budou po-

dány informace o připravované diecézní 

pouti mládeže do Králík, prezentace účast-

níků letního celostátního setkání mládeže v 

Olomouci a dalších akcí mládeže. Na tomto 

setkání domluvíme akce mládeže ve škol-

ním roce 2017/18 
 

Zveme všechny mladé poutníky na Diecéz-

ní pouť mládeže. Pouť se koná v době pod-

zimních prázdnin od 27. do 28. října 2017 

na Hoře Matky Boží u Králík. Společně 

zavzpomínáme na CSM v Olomouci a pro-

žijeme dva dny na jednom z nejkrásnějších 

poutních míst. Z Trutnova pojedeme již 

26.10. Informace na letáku ve vývěsce a u 

Matyáše Meisnera. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na říjen 
 

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a ne-

zaměstnaných 

Za svět práce, aby všem byla zajištěna 

úcta a ochrana práv a nezaměstnaným 

aby se dala možnost přispět k budování 

společného dobra.  
 

Národní úmysl: Za křesťany, aby na 

přímluvu Panny Marie opět věřili v pře-

vratnou sílu něhy a lásky a nepochybova-

li o tom, že pokora a mírnost jsou 

ctnostmi silných (EG č. 288). 

http://www.pastorace.cz/

