
Zápis z PRF z 13. 2. 2017 
 

Přítomni: M. Nesvadba, V. Nesvadbo-

vá, H. Mandys, M. Mandysová, V. Me-

isnerová, M. Semeráková, Z. Božková, 

M. Špicarová, V. Jansa, S. Freibert, P. 

Fabian, A. Kadlec, J. Špelda 
 

Omluveni: P. Adrian, J. Čížek, L. 

Špeldová 
 

1. Spuštěny nové farní stránky – jed-

noduché, praktické, přehledné - vytvořil 

je Martin Klenčík. Ještě je potřeba do-

plnit obrázky, může se vkládat z více 

míst. Své příspěvky můžete posílat na 

adresu farnost@arcidekanstvi-tu.cz, ne-

bo na nesvadba.mic@gmail.com. 
 

2. V průběhu Vánoc jsme byli opako-

vaně žádáni, abychom zpřístupnili kos-

tel veřejnosti. Důvody, proč není možné 

nechávat kostel otevřený, budou uve-

řejněny na farních stránkách. 
 

3. Převod kostela v Dolním Žďáru – 

PRF s převodem na obec Hajnice sou-

hlasí.  
 

4. Mše sv. ve Voletinách až do odvolá-

ní nebudou z důvodu opravy varhan. 
 

5. Popeleční středa – 1. 3. 2017, den 

přísného postu. Mše svatá s udílením 

popelce v 8.30 a 18.00 h.  

 

6. Křížové cesty povedou společenství 

takto: 

3. 3. senioři 

10. 3. jáhni 

17. 3. Misijní klubko – děti 

24. 3. matky 

31. 3. mládež 

7. 4. otcové 
 

7. Postní duchovní obnova: 1. a 2. 4. – 

povede ji P. Linhart 
 

8. Velikonoce – pořad bohoslužeb 
 

Květná neděle 9. 4. mše sv. od 8 hod. 

Mše sv. v Poříčí nebude. 
 

Zelený čtvrtek 13. 4. mše sv. v 18 hod  

s umýváním nohou – farníky zajistí S. 

Freibert 
 

Velký pátek 14. 4. – obřady v 16 hod 

v Trutnově, v Žacléři v 16 hod (změna 

vyhrazena) 

Dopoledne v 10 hod se uskuteční kří-

žová cesta v lesoparku. Bližší informa-

ce budou včas zveřejněny. 
 

Bílá sobota 15. 4. – adorace u Božího 

hrobu 9 – 15 hod, vigilie od 21 hod 
 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. - 

bohoslužby beze změny jako každou 

neděli 
 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 7. neděle v mezidobí 

19. 2. 2017   9:00 - mše sv. za živé a + členy rodiny Joudalovy a Gawlíkowy a dvo 

  18:30 - mše sv.  za Josefa Dohnanského a živé a + členy rodiny 

PONDĚLÍ   

20. 2. 2017   

ÚTERÝ  

21. 2. 2017 18:00 – mše sv. za farnost 

STŘEDA Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

22. 2. 2017   8:30 - mše sv. za uzdravení 

ČTVRTEK  

23. 2. 2017 18:00 – mše sv. za + Roberta Homolku, rodiče, prarodiče a dvo. 

PÁTEK  

24. 2. 2017 18:00 - mše sv. za dar zdraví, na posilu v nemoci pro Matěje, Aleše a 

rodiny 

SOBOTA  

25. 2. 2017  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 8. neděle v mezidobí 

26. 2. 2017   9:00 - mše sv. za Filipa a Jiříka Matyskovy k narozeninám a požehná-

ní pro celou rodinu 

  18:30 - mše sv.  za + manžela a dceru Martinku 

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 Adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího Milosrdenství 

ČTVRTEK  

PÁTEK 3. pá v měs.: od 17hod – setkání ministrantů, od 19 hod. setkání mládeže 

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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Pondělí velikonoční 17. 4. – mše sv. 

v 8,30 hod 

Rozdělovat čtení na všechny obřady 

bude M. Nesvadba 
 

7. Letní tábory 
 

Vodák: Ohře 16. – 21. (22.) 7. 

Věk  - ukončená 6. tř. až ukončený 3. 

ročník SŠ. Starší si mohou vodák zajis-

tit sami, V. Jansa jim poradí. Přihlášky 

se podávají od 15. března do 30. dubna. 

Bližší informace budou s přihláškami. 

Kapacita 23 dětí - kdo zaváhá, nejede. 
 

Miletín: 15. – 22. 7. 

Přihlášky od 1. 3. do 30. 4., kapacita 20 

dětí. Věk – ukončená 1. třída až ukon-

čená 5. třída ZŠ. 
 

8. Pouť farnosti HSM do Šaštína a 

Rakouska ve dnech 6. - 7. 5. Více in-

formací A. Fajstavr. 
 

9. Ministranti – pravidelné schůzky 

budou vždy v neděli po mši sv., když je 

kavárna, aby měli rodiče kde počkat. 
 

10. Farní den  
Bude už 27. 5. od 15 hod na Para dráze 

z  důvodu Noci kostelů v červnovém 

termínu. Misijní klubko připraví bojov-

ku na místě, šipkovaná nebude. 
 

11. Noc kostelů – termín 9. 6. 2017 
 

Za PRF zapsaly M. S. a V. M. 
 

 

24 hodin pro Pána 
 

Z podnětu papeže Františka vznikla nová 

celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána.  

  
Jedná se o pozvání pro všechny diecéze a 

farnosti, aby se v nich uspořádala, před 4. 

neděli postní, velká příležitost k eucharis-

tické adoraci a svátosti smíření. Sám papež 

František zahajuje tuto iniciativu kající bo-

hoslužbou ve vatikánské bazilice sv. Petra, 

přistoupí ke svátosti smíření a zpovídá. 

 Je to hezká výzva a pozvánka pro každého 

z nás, abychom si udělali čas na Pána. Pro-

to prosím spolubratry kněze a vás věřící, 

aby se tato akce konala, pokud možno, ve 

všech farnostech. Důležité je zúčastnit se 

eucharistické adorace, být nějaký čas před 

Ježíšem přítomným v eucharistii a popřípa-

dě slavit svátost smíření. Není úplně nutné 

konat adoraci 24 hodin, pokud je farní spo-

lečenství malé a nebyla by zajištěná pří-

tomnost někoho z věřících před Nejsvětější 

svátosti. Podstatné je být v Ježíšově blíz-

kosti a konat adoraci podle daných mož-

ností. Nejedná se o žádnou složitou akci 

náročnou na přípravu. Jde pouze o touhu 

každého z nás být s Pánem a toto setkání 

nabídnout a umožnit i druhým lidem. 
  
Poprvé se tato iniciativa konala v roce 

2014.  

V letošním roce se uskuteční 24. – 25. 

března. 

P. Jan Paseka 

(www.bihk.cz) 
 

Urgentní úmysl Apoštolátu 

modlitby papeže Únor 2017  
 

Posvátnost života – za děti, kterým 

hrozí interrupce, jakož i za všechny, 

kteří jsou na sklonku života.  
  
Každý život je posvátný! Ať nikdo není 

ponechán osamocený a láska hájí smysl 

života. 

  
Pocit hrozby je jeden z nejtíživějších 

lidských pocitů. Když se pod námi za-

čne třást země, chvění povrchu nás 

uvádí do neřešitelné situace. Ztrácíme 

půdu pod nohama. Již v minulém roce 

národní úmysl Apoštolátu modlitby na 

měsíc březen nás vyzval k tomu, aby-

chom prosili za matky, které podstoupi-

ly interrupci a nesou v srdci výčitky, lí-

tost a bolest, abychom se k nim uměli 

stavět s citlivostí, milosrdenstvím a 

soucitem. O první únorové neděli papež 

František zveřejnil urgentní úmysl 

apoštolátu modlitby: spojuje počátek a 

vyústění života. V samém počátku je 

život ohrožován zabitím lidského plo-

du, na závěr může být život zmařen eu-

tanázií. Máme se při této naší společné 

modlitbě podívat nejen na matky a otce, 

kteří se domnívají, že jsou postaveni 

před zdánlivou volbou přijmout či od-

mítnout dítě přicházející na svět, ale i 

na děti, o kterých se v těchto dnech bu-

de rozhodovat, zda vůbec na svět při-

jdou. Ale také na perspektivu způsobu 

odcházení z tohoto světa. 
  
Papež František ukazuje na propojenost 

začátku a konce života. Počátek i dovr-

šení života jsou spojeny s tím, co pro 

nás život znamená. Odvaha k životu na 

zemi i pro věčnost jsou vzájemně spo-

jeny. Právo na život je základním lid-

ským právem. Křesťan musí být ostra-

žitý i před terminologií, která se snaží 

normalizovat představu potratu. Z dru-

hé strany lhostejnost k sociálním pod-

mínkám života může oslabovat odhod-

lanost přijmout dítě nebo stárnoucího či 

umírajícího člověka. 
  
Papež František připomněl slova Matky 

Terezy: „Pamatujme na její slova: ‚Ži-

vot je krása, obdivuj ji, život je živo-

tem, chraň ho!‛ Ať už jde o dítě, které 

se má narodit, anebo o člověka, který se 

blíží smrti: každý život je posvátný!“ 

Hlubší význam těchto slov nám může 

připomínat i nápis nad hrobem otce 

Špidlíka na Velehradě: „Všechno, co 

žijeme s láskou, přechází s Kristem do 

vzkříšení. Věčnost tvoří vztahy, které 

nikdy nekončí.“ 
  
 Pavel Ambros SJ 

národní ředitel Apoštolátu modlitby v 

ČR 
 

Informace z farnosti 
 

 V neděli 19. 2. bude po dopolední mši 

sv. nedělní kavárna, všichni jste srdečně 

zváni. 
 

Vzadu na stolečku je rozpis na úklid na 

rok 2017 k rozebrání. 
 

Na víkend 17. - 19. 3. je zamluvená fara 

v Rokytnici v Orlických horách u P. 

Wieslava Kalemby na víkendovou akci 

pro mládež. Zájemci, napište se do při-

pravené tabulky.  
 

Popeleční středa je dnem přísného 

postu, mše svaté s udílením popelce 

budou v 8.30 a 18.00, v Žacléři 

v 16.00 hod. 
 

Nedělní sbírka 26. 2. je určena na Sva-

topetrský haléř. 

http://www.bihk/

