Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE

22. neděle v mezidobí

3. 9. 2017

9:00 - mše sv.
18:30 - mše sv.

za + Oldřicha, Zdeňku, Pavla a Dagmar Kuželovy,
Františka a Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou
za + Roberta Homolku, rodiče, prarodiče a dvo

4. 9. 2017
ÚTERÝ
5. 9. 2017
STŘEDA

18:00 – mše sv.

za farnost

6. 9. 2017

8:00 – mše sv.

na dobrý úmysl

ČTVRTEK
7. 9. 2017

9:30 – mše sv.

PÁTEK
8. 9. 2017
SOBOTA

18:00 – mše sv.

9. 9. 2017

8:00 – boh. sl.

NEDĚLE

23. neděle v mezidobí
9:00 - mše sv.
18:30 - mše sv.

za + Oldřicha, Zdeňku, Pavla a Dagmar Kuželovy,
Františka a Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou
za + Jarmilu Smolovou a ostatní + členy rodiny

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
ČTVRTEK
PÁTEK

Celodenní adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího Milosrdenství
1. čvrtek v měsíci noční adorace Getsemany v kapli BM

SOBOTA

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

NEDĚLE

FARNÍ ZPRAVODAJ
Zápis z Pastorační rady ze dne
28. 9. 2017

PONDĚLÍ

10. 9. 2017

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

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. Jaroslav Sedlák, mobil: 737556262; sedlakreverend@centrum.cz

Přítomni: P. Sedlák, J. Čížek, M. Nesvadba, V. Nesvadbová, H. Mandys, M.
Mandysová, V. Meisnerová, J. Špelda,
L. Špeldová, S. Freibert, V. Jansa, P.
Fabian, Z. Božková, M. Špicarová, A.
Kadlec, M. Semeráková
1. Poděkování organizátorům za všechny prázdninové akce pro děti.
2. V neděli 3. 9. je mše sv. pro děti spojená s žehnáním školních pomůcek a
žehnáním učitelům a katechetům, na
závěr zazpíváme táborovou hymnu.
3. Domlouvání rozvrhů náboženství
všech skupin je ve středu 6. 9.
4. Ve čtvrtek 7. 9. bude vikariátní
schůze v Trutnově, mše sv. bude mimořádně od 9:30 hod.
5. V pátek 8. 9. proběhne od 17 hod.
v našem kostele Fatimský den. Krátkou
přednášku spojenou s modlitbou růžence povedou členky Fatimského apoštolátu z Koclířova.
6. V neděli 10. 9. bude poutní mše svatá
od 9 hod.
7. Poutní zájezd do ČM Fatimy
v Koclířově u Svitav se koná v sobotu
30. 9. Bližší informace na vývěsce.
8. Dušičky: ve středu 1. 11. bude mše
sv. v 8:30 a v 18 hod., ve čtvrtek 2. 11.
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v 16 hod. pobožnost na hřbitově, mše
sv. v 18 hod.
9. Advent začíná 3. 12. – žehnání věnců, roráty ve středy od 6 hod., čtvrtá
neděle adventní vychází na 24. 12., mše
sv. bude jen v 9 hod a ve 24 hod.
10. Mikuláš na faře: 3. 12. od 15 hod.
11. Změny v pořadu bohoslužeb: navrhuje se ponechat mše sv. ve středu a
čtvrtek v 8 hod. ráno. Úterý a pátek
v 18 hod.V den slavnosti budou vždy i
večerní mše od 18 hod.
12. Tříkrálová sbírka, žehnání koledníkům – bude termínově upřesněno.
13. Ples je potřeba začít připravovat již
nyní. Potřebujeme posily do kantýny.
Prosíme dobrovolníky, aby se hlásili na
faře.
14. Charita nabízí potravinovou pomoc
pro lidi v nouzi. Kontaktní osoba Martina Vágner Dostálová.
15. Pravidelné akce farnosti budou pokračovat již od září: Farní kavárna bude 17. 9., ministrantské setkání také.
Termíny misijního klubka budou
upřesněny.
16. Farní kroniku povede od nového
roku Ing. Stanislav Freibert.
17. Návrh na uspořádání pietní akce u
pomníku padlých ve Voletinách ke 100.
výročí konce 1. světové války.
18. Je potřeba opravit měch varhan a
máme možnost získat zánovní motor
k varhanám. Zjišťujeme cenu oprav.

19. Spolupráce farnosti a Uffa při uspořádání zahajovacího koncertu Trutnovského podzimu 2018 v našem kostele.
20. V rámci Dnů Evropského dědictví
bude v kostele koncert 10. 9. od 16 hod.
21. Farnost zakoupila nové auto – Ford
Courier – splácet ho budeme 3 roky.
22. Je potřeba vyřešit, co s Dračí roklí,
která je majetkem farnosti. Přijímáme
návrhy.
23. Termín další schůzky Pastorační rady je 20. 11. od 19 hod. na faře.
Zapsala Markéta Semeráková

Nevyžádané rady mládeži
(Autor knihy: Marek Orko Vácha
Nakladatelství: Cesta )
Milí mladí lidé. Moc se omlouvám. Tahle
knížka je tak trochu kulometná palba.
Nebo spíš kobercový nálet. … Píši slova,
střílím je na stránky a na zem padá déšť
prázdných patron. … Kniha je spíš surovým železem k tavení a tříbení. Nejsem
majitelem konečné pravdy a nečiním si
nárok, že to tak je. … Jsi pozván ke svatosti, k ničemu menšímu…Máš svoje
vlastní cestu, tak po ní jdi…Chci v tobě
zapálit oheň, a jak moc si přeji, aby už
vzplanul. …
Přál bych si, aby chlapci objevili svoje
mužství a dívky svou něžnost a nechali je
vytrysknout, aby neztratili ani vteřinu.
Copak je ideálem veškeré mystiky křesťanství chlapec bledý jakou mořská houba, bez molekuly testosteronu, bez svalů
a naprosto apatický? … Přál bych si, aby
muži byli znovu divocí, rytířští a s vůlí,

aby se dívky nebály být krásné, aby se
neostýchaly být provokativní, aby nechaly svou vnitřní krásu vyniknout v té vnější.
Copak nevíte, že vaším nejvnitřnějším
zadáním je, abyste byly krásné a provokativní a tvořivé, a chlapci, copak nevíte,
že vaším zadáním je umět se porvat a zvítězit? Chci to říct nahlas, to nejsou hříchy, naopak, to je váš úkol a hřích je,
když takoví nejste, když den za dnem vidím, jak k přijímání přichází průvod vyhaslých odsouzenců, průvod mrtvých očí.
K přijímání neběží neukázněné stádo divokých koní, ale defilé hubených intelektuálů, defilé zkrocených, ukázněných,
umrtvených, poslušných duší, které se
stydí za svá těla, defilé dívek, které nechtějí provokovat, dívek bez elektřiny,
dívek bez pohledů, dívek, které nejsou při
chuti a nikdy nebyly a považovaly by to
za těžký hřích. Dívky a chlapci žijící své
vlažné životy bez výkyvů, ani příliš studení, ani příliš horcí, bez odvahy k hříchu
a bez odvahy k ctnosti…
Kniha je věrná svému názvu a obsahuje
především rady pro život, surové železo
zkušeností tavených vlastním životem a
vlastním poznáním. Je to pozvání k odvaze, k životu, k putování s plachetnicí
daleko na oceán, ne jen k projížďce na
rybníku. Oceán samozřejmě znamená nekonečno, tedy věčnost (která neznamená
budoucno, nýbrž neviditelno, jak říká P.
Kabrda) a blízký – co nejbližší vztah s
Bohem. Je to pozvání k životu, a to k životu v plnosti (nebo také se někdy překládá v hojnosti) viz Jan 10,10.

Ty sám máš odpovědnost za každé svoje Informační schůzka k výuce
slovo a každý svůj čin, máš prsten, kterým se pečetí smlouvy a máš nejlepší ša- náboženství pro rok 2017/2018
ty – tak si je laskavě na sebe vezmi a uj1. a 2. třída: středa 15:00 M. Semeráková
mi se hospodářství.
2. a 3. třída: středa 15:15 L. Špeldová
Marek Orko Vácha střílí svoje slova na
stránky a do srdcí čtenářů a trefuje se 4. a 5. třída: středa 15:30 V. Nesvadbová
přesně. Hříchem může být i nedostatek
vykonaného dobra, nerozvinutí mých 6. a 7. třída: středa 15:45 Z. Božková
originálních darů, hřiven a nadání, hodi- 8. třída: středa 15:45 M. Semeráková
ny, dny a roky promarněného času.
9. třída: středa 16:00 M. Nesvadba
Moc bych si přál, aby váš život nebyl
prožit marně, abyste uskutečnili pozvání Výuka náboženství začne až první týke svatosti. Nic menšího nebrat! Čas je den v říjnu.
zlato, jdi do toho vůlí a porvi se o něj.

Informace z farnosti

Studujte. Kdekoliv se dotknete světa, narazíte na Krásu.
V pátek 8. 9. proběhne v našem kostele
od 17 hodin Fatimský den – krátká
Nauč se na sobě pracovat, nauč se sebepřednáška spojená s modlitbou růžence.
zápory, nejen v pátek a v postní době.
Necvičíš, nemáš. Nestuduješ, nevíš. Neo- Všichni jste srdečně zváni.
vládáš se, nedáš to. Bylo by iluzí myslet
si, že důležité životní chvíle zvládneš bez
přípravy, z voleje. Ty věci je potřeba mít
připravené předem, je potřeba být na sebe
ostrý, nutit se do věcí, nepříjemné napřed, příjemné potom, cílem života není
štěstí (v konvenčním smyslu).
Nejde o to, být dokonalý ve smyslu bezchybnosti a raději neudělat ani krok, aby
nebyl špatný. Je potřeba se vydat na cestu. Objevit svoje obdarování a nechat
svoji slávu zazářit navenek. Hledat svoji
cestu ve víře a v modlitbě. Hledat, co mě
oslovuje, co sytí moji duši. Osekávat ze
života i hezké a dobré věci, pro věci
hezčí a lepší. Bojovat. Milovat. Modlit
se. Pojďme na to.
Markéta Šmerdová

V neděli 10. 9. 2017 společně oslavíme
poutní slavnost Narození Panny Marie.
Setkání seniorů bude v září mimořádně
až 11. 9. 2017 od 15 hod. na faře.
Farní kavárna i ministrantské setkání bude
v neděli 17. 9. Termíny misijního klubka
budou upřesněny.
Srdečně zveme na pouť farnosti Arciděkanství Trutnov do Fatimy v Koclířově u
Svitav, která se uskuteční 30. 9. 2017. Závazně se přihlašujte ve farní kanceláři. Cena je včetně oběda 300 Kč na osobu. Uzavírka přihlášek nejpozději 15. 9. 2017.

