
Blahopřejeme! 

 
 

P. Adrian v neděli 17.9. osla-

vil 18 výročí kněžského svě-

cení. Srdečně blahopřejeme 

a vyprošujeme Boží požeh-

nání. 
 

Svatý Václav 
 

Václav se narodil kolem roku 907 jako 

syn českého knížete Vratislava z rodu 

Přemyslovců. Byl vychováván svojí 

babičkou Ludmilou v křesťanském du-

chu. Křesťanství však nebylo tehdy v 

české zemi ještě příliš zakořeněno. 

Václavova matka Drahomíra s nelibostí 

nesla, že Václava vychovává v křesťan-

ské víře babička. Sama byla sice též 

křesťanka, ale chtěla mít vliv v zemi a 

nechtěla, aby jej měla její tchýně. Zpo-

čátku však proti svému muži ani Lud-

mile nic nezmohla. 

 

 
 

Když bylo Václavovi kolem patnácti 

let, zemřel mu otec. Václav byl jeho 

právoplatným nástupcem, ale protože 

ještě nebyl plnoletý, ujala se vlády Dra-

homíra. Začala vyhánět kněze, kteří se 

v zemi usadili se svolením jejího muže, 

a nechala bořit nově vybudované koste-

ly. Chtěla mít v zemi vliv a bála se, že 

ji její tchýně Ludmila může o moc při-

pravit. Kvůli své politice se proto s 

Ludmilou dostávala do stále větších 

sporů a nakonec ji nechala zavraždit na-

jatými vrahy. Když však Ludmilu po-

chovali, Drahomíra svých činů litovala 

a nad Ludmiliným hrobem dala brzy po 

její smrti vystavět kostel. 

 

Když Václav dospěl a dosedl na knížecí 

stolec sám, podezříval Drahomíru z to-
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ho, že chystá úklady také proti němu, a 

vyhnal ji. Mladý kníže přivedl do země 

kněze a obnovil zničené kostely. Svým 

vlastním příkladem trpělivě přiváděl li-

di k Bohu a lidé ho ctili. Byl velmi mír-

ný, zbožný a spravedlivý. Vykupoval 

otroky z otroctví, protože chtěl, aby žili 

svobodně. Nechtěl, aby byli lidé popra-

vováni, a snažil se tomu zabraňovat. 

Staral se o vdovy a sirotky. Nakonec se 

smířil i se svojí matkou a přivedl ji 

zpátky ke dvoru. 

 

Možná však právě jeho mírnost mu by-

la osudná. Jeho bratr Boleslav totiž me-

zitím spřádal plány, jak uchvátit moc v 

Čechách pro sebe. 27. září 929 pozval 

Václava k sobě na návštěvu u příleži-

tosti slavné mše na památku svatých 

Kosmy a Damiána, kterým byl zasvě-

cen chrám ve Staré Boleslavi. Dobře 

věděl, že zbožný Václav takové pozvá-

ní neodmítne. Ačkoli byl Václav patrně 

varován, zůstal na hostině u svého bra-

tra i přes noc. V pondělí 28. září byl 

napaden bratrem a jeho ozbrojenci, 

právě když šel do kostela na ranní bo-

hoslužbu. Před chrámovými dveřmi byl 

ubit k smrti. 

 

Lid Václava oplakával a nikdy na něj 

nezapomněl. Na jeho hrobě se stalo 

mnoho zázraků. Nakonec i Boleslav vy-

jádřil svému bratrovi posmrtně úctu a 

přenesl jeho ostatky na Pražský hrad, 

kde nechal Václava pohřbít. Jeho ny-

nější hrob v chrámu sv. Víta v Praze je 

dodnes hojně navštěvován. 
   

 (z knihy Velká kniha o svatých /pro děti/ , 

vydal(o): nakladatelství Doron) 

 

Svátek sv. Václava oslavíme 

v Trutnově mší sv. v 8,30, Ve Vole-

tinách v kapli sv. Václava v 10,30 a 

v Horním Starém Městě v 16 hod, 

kde bude následovat farní den, na 

který jste srdečně zváni. 

 

Trpělivost je umění žít s 

tím, co je ještě nehotové 
 

Trpělivost je umění žít s tím, co 

je ještě nehotové, aniž by si člo-

věk zoufal 
 

„Křesťan je ten, kdo očekává Krista,“ 

napsal John H. Newman. V dnešní době 

platí „všechno a ihned“, v dnešní době 

je důležitý výkon a růst produkce, v 

dnešní době jsou mnohdy i křesťané za-

saženi aktivismem. Proto může řeč o 

trpělivém „očekávání“ znamenat riziko 

nepochopení, protože se mnohdy zdá, 

že „čekat“ znamená být pasivní, neteč-

ný, nezodpovědně se vyhýbat řešení. 

 

Trpělivost je ale něco jiného, než pasi-

vita. Trpělivost je umění žít s tím, co je 

ještě nehotové, žít v přítomnosti, která 

je neúplná, aniž by si člověk zoufal. Tr-

pělivost znamená podpořit i ostatní, 

snášet je, přijmout je s jejich omezení-

mi, sdílet je spolu s nimi. 
 

 

 

Trpělivost je víra, která vytrvá 
 

Pro křesťana jde trpělivost v těsném 

sledu za vírou: je jak vytrvalostí, což je 

víra, která trvá v čase, tak i schopností 

přijmout neúplnost a žít s ní. 

Aby víra a naděje mohly nést plody, 

potřebují trpělivost. Je-li navíc trpěli-

vost naroubována na víru v Krista, je 

„silou, jíž vládneme sami sobě“ (Tomáš 

Akvinský). Stává se schopností nepod-

léhat beznaději, nenechat se v soužení a 

těžkostech přemoci malomyslností. 

Stává se i vytrvalostí, schopností zůstat 

pevnými, vytrvat v čase, a přitom ne-

ztratit vlastní pravdivost, stává se 

schopností druhé podpírat a nést s nimi 

jejich životní příběh. 
 

Bůh je s námi trpělivý 
 

Trpělivost Boha v Písmu je nejlépe vy-

jádřena tím, že Bůh dává člověku čas k 

odpovědi, dává mu čas k obrácení. Boží 

trpělivost si ale nesmíme plést s lhos-

tejností, naopak představuje „velkoduš-

nost“. 

 
(www.pastorace.cz, podle knihy Enzo Bi-

anchi, Klíčové pojmy křesťanské spirituali-

ty, kterou vydalo Karmelitánské naklada-

telství.) 

 

Vážení farníci, milí přátelé! 

  

Srdečně Vás všechny zvu na svoji no-

vou přednášku nazvanou Šelma ryšavá, 

nesmiřitelný nepřítel husitů a pro Čechy 

nepřijatelný král? V ní si blíže předsta-

víme osobu císaře a krále Zikmunda 

Lucemburského. Pokud vám dovolí čas, 

přijďte dne 5.října  v 17 hodin do před-

náškového sálu Muzea Podkrkonoší v 

Trutnově. Těším  se na Vás. 

 

Alena Křivská, kronikářka města Trut-

nova 

 

Informace z farnosti  
 

Termíny misijního klubka: 14.10., 11. 

11., 8. –  9. 12.  (s přespáním na faře) 

 

Srdečně zveme na pouť farnosti Arci-

děkanství Trutnov do Fatimy v Koclí-

řově u Svitav, která se uskuteční 30. 9. 

2017. Odjezdy do Fatimy v Koclířově: 

HSM, otáčka - 6:45, Zelená Louka - 

6:48, aut.nádr. - 6:55, aut. zast. Na 

Struze (směr Volanov) - 7:00 (zastávka 

autobusu naproti parkovišti u Studny) 

Na církevní školství bylo v Trutnově 

vybráno 5 096 Kč,  v Poříčí 580 Kč, v 

Žacléři 700 Kč. 

 

Výuka náboženství začne 1.týden 

v říjnu. Rozpis jednotlivých skupin na-

jdete ve vývěsce. 

 

Od října pokračují setkání pro zájemce 

o četbu liturgických textů, které povede 

jáhen Michal. Budeme se scházet v úte-

rý po mši svaté v 18:45 dvakrát v měsí-

ci. První setkání bude 10. října. Rádi 

mezi sebou přivítáme i nové zájemce o 

tuto službu nebo ty, kteří se chtějí ak-

tivně připravit na nedělní liturgii. 

 

http://www.pastorace.cz/


 


