
       Srdečně blahopřejeme! 

 Přejeme otci 

Adrianovi                

k svátku hodně 

Božího požehnání, 

které také 

vyprošujeme 

v modlitbě. 

 

 

Naslouchejte Božímu hlasu 

ve svých srdcích, píše papež 

mladým 

 
Nebojte se naslouchat Duchu svatému, 

který vám vnuká odvážná rozhodnutí, 

píše papež František v novém dopise 

mladým lidem. List napsal u příležitosti 

pátečního vydání přípravného 

dokumentu k biskupské synodě, jež se 

bude v říjnu 2018 věnovat mladým, víře 

a rozlišování povolání. 

  „Mám radost, že vám mohu oznámit, 

že v říjnu 2018 budeme slavit 

biskupskou synodu na téma ‚Mladí, 

víra a rozlišování povolání‘. Chtěl jsem, 

abyste vy byli v centru pozornosti, 

protože vás nosím v srdci. Právě dnes je 

představen přípravný dokument, který 

svěřuji také vám jako ‚kompas‘ na této 
dlouhé cestě,“ začíná František svůj 

dopis. 

Papež František připomíná biblický 

příběh o dvou učednících, kteří se ptali 

Ježíše, kde bydlí; on jim odpověděl: 

„Pojďte a uvidíte.“ 

„I na vás obrací Ježíš svůj pohled a zve 

vás, abyste šli k němu. Nejdražší mladí, 

setkali jste se s tímto pohledem? 

Zaslechli jste tento hlas? Ucítili jste 

tento impuls, abyste se dali do pohybu? 

Jsem si jistý, že i když se zdá, že ve 

světě převládá rámus a omámenost, toto 

povolání nadále zaznívá ve vaší duši, 

aby ji otevřelo plné radosti. To bude 

možné v míře, v jaké, s doprovodem 

zkušeného průvodce, dokážete 

nastoupit na cestu rozlišování, abyste 

objevili Boží plán s vaším životem. 

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 12. neděle v mezidobí  

25. 6. 2017  8:00 - mše sv. za Dolores Bouzovou k 90 narozeninám a požehnání do 

dalších let 

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

PONDĚLÍ   

26. 6. 2017    

ÚTERÝ  

27. 6. 2017 18:00 – mše sv. za farnost 

STŘEDA  

28. 6. 2017   8:30 – mše sv. 

 

za vyprošení zdraví a Boží ochranu 

ČTVRTEK  

29. 6. 2017 18:00 – mše sv.  za + rodiče Vríčanovy a bratra Milana 

PÁTEK  

30. 6. 2017 18:00 – mše sv. za Marii Šoškovovou a dary Ducha svatého 

SOBOTA  

1. 7. 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 13.neděle v mezidobí 

2. 7. 2017   9:00 - mše sv. za Rebeku Bartoňovou k narozeninám 

  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 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 
 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Trutnov; Školní 155/20; 541 01 Trutnov kancelář  
tel. 491 004 922; farnost@arcidekanstvi-tu.cz URL: www.arcidekanstvi-tu.cz, 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 
 

administrátor P. Adrian Sedlák O.Praem: mobil: 737556262; sedlakreverend@centrum.cz 
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Dokonce i když je vaše cesta 

poznamenaná nejistotou a pádem, Bůh, 

bohatý na milosrdenství, nabízí svou 

ruku, aby vás znovu pozvedl,“ píše 

František. 

Papež také vyzývá mladé lidi, aby 

„vyšli“ jako Abrahám směrem k nové, 

spravedlivější společnosti. Srdce 

mladého člověka nesnese 

nespravedlnost a neuhne před 

lhostejností nebo „kulturou skartování“. 

„I když si uvědomíte, jako prorok 

Jeremiáš, že jste nezkušení a mladí, 

Bůh vás povzbuzuje, abyste šli tam, kde 

vás on posílá: ‚Neboj se, protože já 

jsem s tebou, abych tě ochránil‘,“ 

pokračuje František.  

V dopise pamatuje také na ty mladé, 

kteří trpí násilí a jsou nuceni opustit 

domovy. 

„Nebojte se naslouchat Duchu, který 

vám vnuká odvážná rozhodnutí; 

neváhejte, když po vás svědomí žádá, 

abyste riskovali a následovali Mistra. 

Církev chce naslouchat vašemu hlasu, 

vaší vnímavosti, vaší víře; dokonce i 

vašim pochybnostem a vašim kritikám. 

Ať slyší váš hlas, nechte ho zaznít v 

komunitách, sdělte ho pastýřům.“ 

V závěru papež svěřuje mladé lidi 

„Marii z Nazareta, mladému člověk 

jako vy, ke které se Bůh obrátil se svým 

láskyplným pohledem,“ a přeje jim, aby 

je „vzala za ruku a vedla k radosti 

plného a velkodušného slova ‚Ano‘“. 

(zdroj: tiskové středisko Svatého stolce) 

Autor článku: Ondřej Mléčka 

 

Nemožní lidé kolem mě 

Kristus za nás umřel, ještě když jsme 

byli hříšníky. Řím 5, 8 

Náročné požadavky evangelia 

Znáte to, člověk raději něco udělá pro 

člověka, kterého má rád, než tam, kde 

se to po něm chce a má to jaksi 

nařízeno. Pokud nenacházíme pro své 

jednání uspokojivou motivaci, býváme 

otrávení a naštvaní. A právě naštvaní 

můžeme být někdy z nároků evangelia. 

Ježíš po nás "chce" milovat nepřátele, 

odpouštět 77x za den (tedy 

neomezeně), být trpělivý se slabšími, 

vykašlat se na výkon, obdiv a úctu lidí a 

nasadit se pro věci, které v  očích světa 

nejsou nic…  Někde vzadu se nám 

možná ozývá: „Proč bych vlastně 

měl/a?“ 

Ať je člověk takový nebo 

makový, Bůh neuhne 

Pokud nás například požádá přítel 

naléhavě o pomoc pro své dítě, uděláme 

to pro něj přes všechny pochyby rádi. 

Možná si řekneme: „To jeho dítě je tak 

nemožné, rozmazlené, neví nic o 

životě, o námaze, o tom, jak já mám 

naloženo a já…  Ale je to dítě mého 

přítele, udělám to pro něj a udělám to 

rád.“ 

Přítelem, který nás dnes o to prosí, je 

Ježíš. Nenárokuje na nás své 

nesplnitelné, nepochopitelné 

požadavky, ale obrací se na nás jako 

přítel s naléhavou prosbou.  Své 

přátelství k nám i těm okolo nás 

nepotvrzuje jen slovy. Dal svůj život. 

Výše uvedený citát z Bible nám to 

připomíná: Ať už se ve svém životě 

člověk nachází kdekoli, Bůh ho miluje. 

Nezastaví ho, že je člověk takový nebo 

makový, nezastaví ho nedokonalosti, 

slabost. Kristus za každého umřel, když 

byl ještě hříšník.  Ani ty nejsi 

výjimkou. 

Všichni jsme na jedné lodi: 

Kristus za mě zemřel, 

i když jsem o něm ani nevěděl/a 

i když jsem o něj  nestál/a, 

i když jsem ze za něj styděl/a, 

i když jsem se před ním chtěl/a skrýt, 

i když jsem zraňoval lidi kolem sebe, 

i když jsem zklamal/a sebe i ostatní, 

i když jsem byl/a  ten nejchytřejší a 

přitom jsem byl/a mimo. 

i když jsem to vzdal/a  a rezignoval 

na život v Pravdě, 

i když jsem si užíval/a, zatímco bratr 

stál u mých dveří. 

Ať už dnes stojím jakkoli daleko, pro 

Boha to není překážka. 

Děkuji, že´s  to s nikým  nevzdal a 

nevzdáváš.  (www.vira.cz) 

Informace z farnosti 
 

 

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. 
 
 

V neděli 25. 6. se v 15 hodin uskuteční 

mše sv. v Janské kapli. 
 

 

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. Farní zpravodaj bude 

vycházet příležitostně. 

 

Prosíme rodiče, kteří ještě nezaplatili 

vodák, aby tak učinili nejpozději do 7.7. 

2017. Vzhledem k prázdninám, po tel. 

domluvě s Veronikou Meisnerovou. 


