
Ohlédnutí za letošní 

nocí kostelů 

Noc kostelů v Trutnově proběhla 

poklidně a bez problémů. Pro 

návštěvníky byl připraven program, ze 

kterého si mohl vybrat každý. Nechyběl 

výstup na věž ani komentovaná 

prohlídka. Návštěvníci mohli shlédnout 

biblické tance pod vedením Moniky 

Fabianové, nebo se zaposlouchat do 

zhudebněných biblických příběhů, které 

zahrálo a zazpívalo Collegium 

musicum pod vedením Víta Mišoně. 

Misijní jarmark na pomoc 

nejpotřebnějším přinesl 1.394 Kč. 

Všem dárcům i pořadatelům děkujeme 

za pomoc a za to, že se tato akce vůbec 

mohla uskutečnit. 

 V Trutnově skončil Obrok 2017 

- skautský festival plný her, 

koncertů, vzdělávacích aktivit a 

pomoci okolí 

Pětidenní setkání skautů a skautek 

Obrok se letos se konalo od středy 7. do 

neděle 11. června na trutnovském 

Bojišti. Za pestrým programem, 

koncerty a přenáškami přijelo 1500 

účastníků ve věku od 15 do 24 let. 

Skauti ze všech koutů republiky během 

festivalu pomohli městu Trutnov a 

Krkonošskému národnímu parku, 

zahráli si spolu velkou hru a podpořili 

Český národní registr dárců kostní 

dřeně. 

I naše farnost děkuje za pomoc. 

Skupina skautů uklidila empory našeho 

kostela, schody i celou kostelní věž. 

Práce bylo hodně a zvládli to na 

jedničku. 

Ježíš se stal chlebem, 

aby utišil náš hlad 
(Matka Tereza) 

 

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE Průvod Božího Těla 

18. 6. 2017  8:00 - mše sv. za + Vlastislava Pozděnu a jeho rodiče a Boží požehná-

ní pro Leoše 

  18:30 - mše sv.  za Jiřího Kadaníka, Jaroslavu Dubskou a Jitku Fialovou 

PONDĚLÍ   

19. 6. 2017    

ÚTERÝ  

20. 6. 2017 18:00 – mše sv. za farnost 

STŘEDA  

21. 6. 2017   8:30 – mše sv. 

 

za Vladimíra a Bohuslavu Pulcovy, Jaroslava, Libuši 

Koplíkovy, Jiřího Huňku a Václava Košťála  

ČTVRTEK  

22. 6. 2017 18:00 – mše sv.  za živé a + členy rodiny Šafaříkových 

PÁTEK  

23. 6. 2017 18:00 – mše sv. za dar života a poděkování za 61 let manželství 

SOBOTA  

24. 6. 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE  

25. 6. 2017   9:00 - mše sv. za Dolores Bouzovou k 90 narozeninám a požehnání do 

dalších let 

  18:30 - mše sv.  na poděkování za dar života k narozeninám 

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 1. čvrtek v měsíci noční adorace Getsemany v kapli BM 

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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Učinil sám sebe Chlebem 

Ježíš svou lásku k nám dokázal tím, že 

dal svůj život. „On, bohatý, se stal 

chudým“ pro vás a pro mě. Úplně se 

vydal. Zemřel na kříži. Ale než zemřel, 

učinil sám sebe Chlebem života, aby 

utišil náš hlad po lásce, po něm.  Řekl: 

„Když nebudete jíst tělo Syna člověka a 

pít jeho krev, nebudete mít v sobě 

život.“ 

Učinil sám sebe Hladovým 

A velikostí své lásky se stal hladovým: 

„Byl jsem hladový, a nasytili jste mě. A 

když mě sytit nebudete, nemůžete 

vstoupit do věčného života.“ To je 

dávání Kristovo. Bůh stále miluje svět. 

Stále posílá vás a mě, abychom 

dokazovali, že miluje svět, že má pořád 

se světem soucit. Jsme to my, kdo 

musíme být jeho láskou, jeho soucitem 

v dnešním světě. Ale abychom mohli 

milovat, musíme mít víru, neboť víra v 

akci je láska a láska v akci je služba. 

Od něho přijímáme světlo a sílu 

Ježíš se proto učinil Chlebem života, 

abychom mohli jíst a žít a abychom ho 

dokázali vidět ve znepokojujícím 

převleku chudých.  
 

Náš život má být protkán eucharistií. 

Od Ježíše v eucharistii se totiž 

dozvídáme, jak velice nás Bůh touží 

milovat a jak na oplátku žízní po naší 

lásce. 

Od Ježíše v eucharistii přijímáme světlo 

a sílu, abychom i my mohli hasit jeho 

žízeň. 
 

Věřte, že v podobě 

chleba je on, Ježíš. 

Věřte ale, že on je i v hladovém, 

nahém, nemocném, 

opuštěném, nemilovaném, 

bezprizorním, bezmocném 

a zoufalém člověku.  
 

(www.pastorace.cz, Se svolením 

zpracováno podle knihy Novéna s Matkou 

Terezou, kterou vydalo Karmelitánské 

nakladatelství. Redakčně upraveno)  

Tomáš Halík oceněn Papež-

skou radou pro kulturu 

Tomáš Halík dne 12. 6. obdržel v pol-

ských Kielcích letošní cenu Per artem 

ad Deum (Uměním k Bohu), kterou 

každoročně uděluje Papežská rada pro 

kulturu za vynikající zásluhy v oblasti 

kultury, zejména za podporu dialogu 

mezi kulturami. Spolu s ním byli vy-

znamenáni polský astronom a teolog 

Michael Heller a německá umělkyně 

Claudia Henzlerová. 
 

Halík převzal ocenění za "svědectví 

opravdové víry, za svou účast na životě 

společnosti a veřejná stanoviska proti 

rasové diskriminaci". V související 

přednášce s názvem Rozeznávat zna-

mení doby dnes český kněz, teolog a 

sociolog vyzval představitele církve, 

aby nepodporovali  autoritativní, popu-

listické  a nacionalistické režimy v po-

stkomunistickém světě, které omezují 

demokratické svobody. 

Ocenění Per artem ad Deum obdrželi v 

minulosti např. režisér Krzysztof Za-

nussi či skladatelé Krzysztof Penderec-

ki a Arvo Pärt; tradičně se uděluje při 

festivalu Sacroexpo v polském městě 

Kielce. 
 

V rámci festivalu rovněž proběhne pre-

zentace polského vydání nové knihy o 

ateismu, kterou T. Halík napsal společ-

ně se známým německým autorem du-

chovní literatury Anselmem Grünem. 

Tato kniha vyšla česky minulý týden 

pod názvem „Svět bez Boha. Ateismus 

jako druh náboženské zkušenosti“ a 

připravuje se její vydání v dalších 12 

jazycích. 
 

Tomáš Halík je profesor Filozofické fa-

kulty UK, prezidentem České křesťan-

ské akademie a rektorem kostela Nej-

světějšího Salvátora. Po roce 1989 

přednášel na univerzitách všech konti-

nentů včetně Oxfordu, Cambridge a 

Harvardu. 
 

(Zdroj: Ilona Trnková, Česká křesťanská 

akademie; ČTK; Tomáš Tetiva, Tiskové 

středisko ČBK) 
 

Informace z farnosti 
 

Zveme Vás i letos na závěrečný koncert 

Varhanního festivalu 18. 6. od 20:00 v 

kostele Narození P. Marie v Trutnově. 
 

V neděli 18. 6 po dopolední mši svaté a 

průvodu Božího Těla bude Nedělní ka-

várna. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Organizace náboženství ve školním ro-

ce je vždy náročná z důvodu mnoha 

kroužků našich dětí. Proto plánujeme 

sjednotit výuku všech věkových skupin  

pouze na středu. K dispozici máme 

dvě učebny, proto může probíhat sou-

běžně výuka dvou tříd. Celkem bude 6 

skupin. Předpokládáme, že skupiny 

mladších dětí budou dříve po obědě, 

starší děti později dle rozvrhu. Děkuje-

me za pochopení a věříme, že se takto 

podaří lépe zvládnout organizaci výuky. 
 

Přihlášky na náboženství jsou 

k dispozici v kostele nebo na faře. 
 

Příští neděli proběhne sbírka na Cha-

ritu. 

 
 

V neděli 25. 6. se v 15 hodin uskuteční 

mše sv. v Janské kapli. 
 

V úterý 20. 6. bude od 18.45 na faře 

kurz pro čtenáře liturgických čtení 
s přípravou na nedělní liturgii. Před 

prázdninami se jedná o poslední setká-

ní, budeme pokračovat od září. 
  

Modlitební triduum Modliteb otců a 

Modliteb matek se koná: v pátek 23. 6. 

po mši sv., v sobotu 24. 6. po ranních 

chválách, v neděli 25. 6. po dopolední 

mši sv. 
 

O prázdninách bude změněný pořad 

bohoslužeb ve všedních dnech. 

V červenci budou mše sv. v út až čt od 

8,30 hod, pátek až neděle – beze změn. 
 

Pravidelné akce farnosti o prázdninách 

probíhat nebudou. 

http://www.pastorace.cz/

