Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE

23. neděle v mezidobí

10. 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 + Jarmilu Smolovou a ostatní + členy rodiny

PONDĚLÍ
18:00 – mše sv.

12. 9. 2017
STŘEDA

18:00 – mše sv.

za farnost

13. 9. 2017

8:00 – mše sv.

za dary Ducha svatého a pevné zdraví

ČTVRTEK
14. 9. 2017

8:00 – mše sv.

za + Roberta Homolku, rodiče, prarodiče a dvo

PÁTEK
15. 9. 2017
SOBOTA

18:00 – mše sv.

16. 9. 2017

8:00 – boh. sl.

NEDĚLE

24. neděle v mezidobí
9:00 - mše sv.

FARNÍ ZPRAVODAJ

10. 9. 2017 / 30

Farní den na Paradráze
2. 9. 2017

11. 9. 2017
ÚTERÝ

17. 9. 2017

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

za živé a + členy rodiny Joudalovy a Gavlíkovy a dvo

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

Letošní již druhý farní den začal
pro děti šipkovanou, kterou pro ně připravili starší kamarádi a kamarádky
z řad naší mládeže. Počasí nám i přes
nepříliš příznivou předpověď přálo, dětí
přišlo požehnaně.

V neděli jsme zahájili školní rok mší
svatou pro děti s hudebním doprovodem naší mládeže. Pan farář požehnal
katechetům a učitelům Žehnaly se také
školní pomůcky. Na závěr jsme si zazpívali letošní táborovou hymnu.

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

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

Na Paradráze zatím již od dopoledních
hodin připravovali zkušení kuchaři výbornou kančí polévku a také kančí ragú
se zeleninou. Sešli jsme se v hojném
počtu a myslím, že mohu mluvit za
všechny, že jsme si to pořádně užili.
Nechyběl ani již tradiční fotbalový zápas, ani Věrčiny koláčky od Marušky.
Děkujeme všem, kdo se jakkoli podíleli Přejeme všem požehnaný začátek
na přípravě, i všem, kdo přišli trávit čas
školního roku.
ve společenství.

kou OP a bude spojeno se svěřením ČR
do Neposkvrněného Srdce Panny Marie
ve 12.00 na hlavní tribuně areálu sv.
Jubileum Fatimy v České republice V Jana Pavla II. v Koclířově.
listopadu roku 1917 se v portugalské
(cirkev.cz)
Fátimě staly události, které v několika
ohledech předznamenaly průběh dvacáApoštolát modlitby - září
tého století.
Apoštolát modlitby - září Připojte se v
Slavení jubilea Fatimy v ČR začalo v
modlitbě k papeži Františkovi. Každý
neděli 3. září, kdy byl v římskokatolicměsíc zveřejňujeme aktuální úmysly a
kých kostelech čten pastýřský list bistaké naléhavý úmysl, který má reagovat
kupů k této události.
na bezprostřední potřeby.
12. a 13. září potom následuje národní
Všeobecný úmysl: Farnosti ve službě
pouť z ČR do Fatimy vedená kardinámisiím
lem Dominikem Dukou OP a 15 dalšími biskupy z ČR s kněžími, řeholníky a Za naše farnosti, aby se – živeny misij1.500 poutníky. Při hlavní bohoslužbě, ním duchem – staly místem sdílení víry
připomínající 5. zjevení před 100 lety, a svědectví lásky.
bude předána kardinálu Dukovi pro cestu v ČR socha Panny Marie Fatimské z Národní úmysl: Aby nám Pán dal pomísta zjevení v Cova d´ Iria ve Fatimě. chopit zákon lásky a aby naše bratrská a
usmířená společenství byla povzbuzeSocha bude po ČR putovat ve dnech 15. ním pro ostatní (EG, č. 100,101).
září - 8. října 2017. Vše začne v den
památky Panny Marie Bolestné od Naléhavý úmysl papeže Fran17.00 v katedrále sv. Víta, Václava a tiška:
Vojtěcha na Hradčanech. Potom bude
následovat cesta Panny Marie Fatimské Za všechny strádající v důsledku popo katedrálách a hlavních poutních mís- vodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech
tech českých a moravských diecézí.

Jubileum Fatimy v České republice

Cesta bude ukončena v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v ČR
na poutním místě Českomoravská
Fatima v Koclířově u Svitav, a to v sobotu na svátek Panny Marie Růžencové
7. října 2017. Toto slavnostní zakončení
se uskuteční v podobě mše svaté celebrované kardinálem Dominikem Du-

Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v
důsledku povodní, a také projevit svoji
hlubokou účast na utrpení obyvatel
Texasu a Louisiany postižených hurikánem a obrovskými záplavami, které
připravily mnoho lidí o život, tisíce lidí
donutily k útěku a způsobily nezměrné

škody. Prosím Nejsvětější Marii, Těši- jsou lidé chudí, hladoví, žízniví, cizinci,
telku zarmoucených, aby vyprosila u a to nejen ve svých tělech: někteří jsou
Pána milost útěchy těmto našim těžce chudí i ve svých duších, nedostává se
jim chleba spravedlnosti, nápoje poznázkoušeným bratřím.
ní Boha a šatu Krista… A ten, kdo neV lidské paměti se uchovávají ničivé má kde vzít prostředky, aby mohl dávat
povodně jako upozornění i pro další milodary tělesné, ať dává milodar dugenerace. Když nastane katastrofický chovní díky slovu, jehož se mu dostalo
scénář, je zapotřebí co nejrychleji po- od Boha.“ Nezapomínejme ani na za
moci těm, kteří strádají. Vzepjetí po- potřebné a lidi v jakékoli nouzi.
moci a účasti pomáhá lidem v postižené
(www.bihk)
oblasti nabrat nové síly a postavit se
především beznaději, zoufalství, únavě
a nechuti, znovu se postavit na nohy. Informace z farnosti
Každá drobná pomoc ve svém celku je
Setkání seniorů bude v září mimořádně
důležitá.
až 11. 9. 2017 od 15 hod. na faře. Od
Dlouhodobé důsledky jsou zvláště ni- 18 hod. bude mše sv. s P. Rybářem.
čivé pro lidské zdraví i pro celé životní V neděli 17.9. bude sbírka na církevní
prostředí. I běžné problémy se však bě- školství.
hem neštěstí mohou velmi rychle proměnit ve stavy ohrožující život. Zvláště Farní kavárna i ministrantské setkání
lidé, kteří museli opustit své domovy, bude v neděli 17. 9. Na ministrantském
nebo ti, kdo nemají auta, budou mít setkání budeme poměřovat velikosti
velký problém najít alternativní místa, ministrantských obleků, proto přijďte
v hojném počtu!
kde se jim dostane péče.
Termíny misijního klubka budou
Modlitba a pomoc jdou vždy ruku v ruupřesněny.
ce: skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Pomáhat hmotnými dary v Srdečně zveme na pouť farnosti Arcitakové situaci je snadno pochopitelné. děkanství Trutnov do Fatimy v KoclíSv. Tomáš Akvinský vysvětluje důleži- řově u Svitav, která se uskuteční 30. 9.
tost duchovního milosrdenství těmito 2017. Závazně se přihlašujte ve farní
slovy: „Máme-li přinášet tělu, které je kanceláři. Cena je včetně oběda 300 Kč
pomíjivé, všechny tyto materiální služ- na osobu. Uzavírka přihlášek nejpozději
by odměnou za velikou blaženost, o ko- 15. 9. 2017.
lik větší blaho nám bude přinášet, poskytneme-li také duchovní pomoc du- Výuka náboženství začne 1.týden
ším, jež jsou v nebezpečí a jež pak bu- v říjnu. Rozpis jednotlivých skupin nadou moci žít navěky… Neboť v církvi jdete ve vývěsce.

