
Pouť farnosti do Fatimy 

v Koclířově 

 

V sobotu 30. září se konala pouť naší 

farnosti do Fatimy v Koclířově u Svi-

tav.  Společně jsme přivítali nový den s 

východem slunce a modlitbou o požeh-

nání cesty i celého dne. Strávili jsme 

jeden krásny den v blízkosti Pána i jeho 

matky, Marie.   

Poutní místo nás jakoby na jeden den 

vytrhlo ze všedního života a vneslo nás 

do Fatimy, místa, kde se před 100 lety 

zjevila Panna Maria třem malým pasáč-

kům. Prvním místem přivítání byla so-

cha Zjevení anděla dětem. V 10 h jsme 

se spojili modlitbou svatého růžence v 

kostele sv. Alfonse a Panny Marie 

Fatimské, poté následovala mše svatá.  

Poutní místo a s ním spojená i pěkná 

přírodní místa jako Lurdský Park, Bu-

ková alej, hora Blahoslavenství, kostel 

sv. Filomény a sv. Jakuba staršího nám 

byly představené i s doprovodným slo-

vem.  

Duchovně posilnění jsme se občerstvili 

i chutným obědem.  Ve 14 h jsme se 

prostřednictvím filmových ukázek 

mohli blíže seznámit s událostmi zjeve-

ní Panny Marie ve Fatimě. Odevzdali 

jsme jí naše starosti i radosti. Na pout-

ním místě jsme měli možnost uctít 

ostatky sv. Hyacinty, sv. Františka, sv. 

Jana Paula II a sv. Filomény.   

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 27. neděle v mezidobí  

8. 10. 2017  9:00 - mše sv. za Tomáše Špeldu, Věru Vítkovou a Markétu Semerá-

kovou 

  18:30 - mše sv.   

PONDĚLÍ   

9. 10. 2017   

ÚTERÝ  

10.10. 2017 18:00 – mše sv. za farnost 

STŘEDA   

11.10. 2017 8:30 – mše sv. 

 

za + Vladimíra a Bohuslavu Pulcovy, Miroslava Bar-

toně a Marii Janouškovou 

ČTVRTEK  

12.10. 2017  8:30 – mše sv.   

PÁTEK  

13.10. 2017 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

14.10. 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 28. neděle v mezidobí 

15.10. 2017   9:00 - mše sv. za + Jiřího a Jarmilu Duškovy 

  18:30 - mše sv.  za + Antonii Kodetovou 

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  

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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Cesta naší pouti vedla i do krásného ba-

rokního poutního chrámu Panny Marie 

Pomocné na Chlumku u Luže. Toto 

místo nás okouzlilo svou uměleckou i 

duchovní krásou.  Se zapadajícím slun-

cem se i naše pouť blížila ke konci. 

Vracíme se zpátky domů občerstvení 

blízkostí naší Matky, plní díků a ode-

vzdání.   

 (Monika Fabianová) 

Říjen – měsíc Panny Marie 

Maria Veliká je tím, že řekla Bohu, ce-

lým svým životem – Ano! V jednom 

takovém „Ano“ pro Boha je obsaženo 

tisícerým – ano, v každodenních sku-

tečnostech. 

 Je to ano - v ranních modlitbách - v 

pohledu na sebe v zrcadle - v ranní 

modlitbě setkání a proseb - v přijetí po-

časí za oknem - v prvním kroku vyjití z 

bezpečí domu- a dále ve všech krocích 

různými směry a k různým lidem dneš-

ního dne.  

Je to ano - v návratech domů -v nena-

plněných představách a úsilích -v do-

mácích pracích - v přijímání těch nej-

bližších s jejich starostmi i zlobením.  

Je to ano - v soumraku dne -v modlitbě 

díků -v ulehnutí a svěření se do Boží 

ochrany a prozřetelnosti. 

 Každý z nás může být veliký před Bo-

hem. Stačí jen říct a obnovovat své 

ANO Božímu vedení. Maria, pomoz 

nám žít „Ano Bohu“!  

(otec Bohuslav) 

KONCERT K POCTĚ MICHAELA 

ČAKRTA 

 

QUATTROVAGANTI 
 

Adéla Drechsel (Německo) – housle 

Ovidiu Simbotin (Německo) – housle 

Sebastian Mickeltwathe (Německo) – 

viola 

Rolf Müller (Německo) – violoncello 

Program: W. A. Mozart, M. Čakrt 

Patron koncertu: AUTOSTYL a.s. 

 

Pátek 13. 10.  Koncertní síň B. Mar-

tinů v 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč 

 

Michael Čakrt se narodil roku 1924 v 

Brně, kde se mu dostalo i prvního hu-

debního vzdělání. Ukázalo se, že je vy-

nikající žák i nadaný hudebník s obrov-

ským nadšením pro hudební nauku. Tu 

studoval později na pražské Akademii 

múzických umění. Poté, co v roce 1948 

převzala politickou moc v zemi komu-

nistická strana a česká společnost se 

nově formovala v socialistickém duchu, 

bylo Michaelovo studium ukončeno. 

Jeho rodina byla totiž označena jako 

buržoazní. V následujícím roce byl Mi-

chael vyhoštěn z Prahy a odsunut do 

západočeských důlních oblastí. To byla 

první rána osudu v životě Michaela 

Čakrta. Už nikdy mu nebylo umožněno 

dál studovat, ani se vrátit do hudebního 

dění hlavního města. Bohužel následo-

vala ještě další zklamání a regrese kvůli 

jeho otevřeně deklarovanému křesťan-

skému vyznání. Jako učitel hudby, var-

haník a sbormistr působil až do své 

smrti v roce 1997.  

„Já jsem zažila pana Čakrta jen jako 

malá holka. Sloužil oddaně jako varha-

ník a regenschori na kůru kostela Naro-

zení Panny Marie v Trutnově. Jeho hlas 

ve mně budil veliký respekt, později, 

když jsme věděli o jeho vážném one-

mocnění, i úzkost. V roce 2002, tedy 

pět let po jeho smrti, jsem se díky své 

diplomové práci začala více zajímat o 

jeho život a zjistila jsem z výpovědí je-

ho rodiny, přátel i žáků, jaký byl hod-

notný a trpělivý učitel, dobrosrdečný a 

charakterní člověk, oddaný a vzdělaný 

hudebník, zraněný a pokořený, leč ak-

tivní a milující katolík, a v neposlední 

řadě velice schopný hudební skladatel. 

Jeho dílo není bohužel příliš četné, zato 

nadmíru kvalitní a vkusné. V obou uvá-

děných smyčcových kvartetech je zna-

telná inspirace světovými mistry, např. 

W. A. Mozartem, Dmitrijem Šostakovi-

čem nebo Gustavem Mahlerem. Jako 

učitel v hudebních školách však Micha-

el psal skladby i v lehkém, většinou 

folklórním stylu, svým žákům „na mí-

ru“. Michael Čakrt, osobnost, která i 

dvacet let po svém odchodu z našeho 

světa působí jako mravní vzor, inspiruje 

k práci pro druhé, pro církev a pro kul-

turu našeho okolí.“                            
 

(Adéla Drechsel) 

Informace z farnosti  
 

Misijní klubko bude 14. 10 od 9 do 11 

hod. na faře. V neděli 15. 10. bude po 

mši sv. misijní koláč, v neděli 22. 10. 

bude misijní neděle a sbírka na misie. 

 

V neděli 15. 10. bude nedělní kavárna a 

po mši svaté také schůzka ministrantů. 

 

V úterý 10. 10. po mši svaté bude v 

18:45 první setkání pro zájemce o četbu 

liturgických textů. Rádi mezi sebou 

přivítáme i nové zájemce o tuto službu 

nebo ty, kteří se chtějí aktivně připravit 

na nedělní liturgii. 

 

V pátek 20. října 2017 bude od 19 ho-

din na faře setkání mládeže, na kterém 

budou podány informace o připravova-

né diecézní pouti mládeže do Králík, 

prezentace účastníků letního celostátní-

ho setkání mládeže v Olomouci a dal-

ších akcí mládeže. Na tomto setkání 

domluvíme akce mládeže ve školním 

roce 2017/18 

 

Zveme všechny mladé poutníky na 

Diecézní pouť mládeže. Pouť se koná v 

době podzimních prázdnin od 27. do 

28. října 2017 na Hoře Matky Boží u 

Králík. Naše pouť začíná již 26. 10. – 

přespíme u P. Wieslava v Žamberku. 

Společně zavzpomínáme na CSM v 

Olomouci a prožijeme dva dny na jed-

nom z nejkrásnějších poutních míst. Zá-

jemci se zapisujte do tabulky vzadu na 

stolku. Informace na letáku ve vývěsce 

a u Matyáše Meisnera. 
 


