
To, čím si plníme hlavu, je důle-

žité 

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, 

co je čestné, co je spravedlivé, co je ne-

vinné, co je milé, co slouží dobré po-

věsti, a o každou zdatnost nebo činnost, 

která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8) 

 

Jednou se děti ptaly papeže Františka,  

proč už se dneska neděje tolik zázraků. 

Papež František odpověděl, že „sice ni-

kdy neviděl, že by mrtví znovu ožili, 

zato za ta léta spatřil mnoho všedno-

denních zázraků, zázrak života nebo 

zázrak šlechetnosti, který dokáže po-

hnout lidským srdcem“. 

Být svědkem nebo přímým účastníkem 

všednodenních zázraků může být každý 

z nás. Záleží ale na tom, čím si plníme 

či neplníme hlavu. Buď si ji můžeme 

nechat zanášet kritikami, lží, různými 

pomluvami a dalšími negativními věc-

mi, kterých je kolem nás dost. Tam nej-

spíš všednodenní zázrak nezakusíme. 

Nebo můžeme přemýšlet o dobrých vě-

cech, které vidíme kolem sebe, o tom, 

co utváří dobrý svět: pravda, spravedl-

nost, čest, vše, co slouží dobré pověsti, 

a za těmito hodnotami stát. Když se ně-

kdo zastane druhého, když hájí, co je 

pravdivé, když se vyhýbá nečestným 

praktikám,… to jsou všednodenní zá-

zraky, které dělají svět lepším. 

Neztrácejme čas přemýšlením o zby-

tečnostech a nepravdách. Vnímejme to 

krásné kolem nás a buďme tak svědky 

každodenních zázraků. Protože čím je 

naplněné naše nitro, to se pak odráží i v 

našich slovech, v našem jednání, v na-

šich činech a postojích.... 

(www.vira.cz) 

Podpora papeži od mnoha 

osobností 

Desítky významných teologů, biskupů a 

osobností veřejného života ze 13 zemí a 

více než tisíc sympatizantů dosud po-

depsaly otevřený dopis na podporu pa-

peže Františka.  

 Dopis iniciovaný teologem a knězem 

Tomášem Halíkem a teologem Paulem 

Zulehnerem reaguje na nedávnou os-

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 29. neděle v mezidobí  

22.10. 2017  9:00 - mše sv. za živé a + členy rodiny Joudalovy a Gawlíkovy 

  18:30 - mše sv.   

PONDĚLÍ   

23.10. 2017   

ÚTERÝ  

24.10. 2017 18:00 – boh. sl.  

STŘEDA   

25.10. 2017 8:30 – mše sv. 

 

 

ČTVRTEK  

26.10. 2017  8:30 – mše sv.   

PÁTEK  

27.10. 2017 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

28.10. 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 30. neděle v mezidobí 

29.10. 2017   9:00 - mše sv. za rodiny Bartoňových a Mazáčových 

  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  

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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trou kritiku ze strany konzervativních 

katolíků v souvislosti s papežským do-

kumentem o lásce v rodině nazvaným 

Amoris Laetitia (Radost lásky). 

 „Tímto otevřeným dopisem Vám vyja-

dřujeme vděčnost za Váš odvážný a te-

ologicky zodpovědný styl papežské 

služby. Podařilo se Vám v krátké době 

obnovit pastorační kulturu v římskoka-

tolické církvi z jejích ježíšovských ko-

řenů. Leží Vám na srdci zranění lidé a 

zraněná příroda. Vidíte církev jako pol-

ní nemocnici na okrajích života," uvá-

dějí v dopise jeho autoři. 

Posledním slovem v jednání s lidmi má 

být podle nich milosrdný, ne legalistic-

ký výklad zákona. "Vaším snem je cír-

kev jako ´matka a pastýřka´. Sdílíme 

tento Váš sen. Prosíme Vás, abyste se 

nenechal odvrátit od této nastoupené 

cesty a ujišťujeme Vás svou plnou pod-

porou a stálou modlitbou," sdělují pa-

peži. 

Mezi signatáři jsou např. bývalý prezi-

dent Maďarska Laslo Sólyom, bývalý 

rakouský vicekancléř E.  Busek, filozof 

a politik Rocco Buttiglione, šéfredakto-

ři mezinárodních teologických časopisů 

a prezidenti sdružení katolických teolo-

gů a biskupové z Rakouska, Maďarska, 

Jižní Afriky, České republiky (biskup 

Václav Malý) nebo prezidentka Evrop-

ské společnosti pro katolickou teologii 

Marie-JoThiel.   

 Skupina římskokatolických osobností, 

které mají blízko k tradicionalistickým 

názorům, v srpnu vyzvala papeže, aby 

odvolal svá stanoviska zveřejněná v 

osmé kapitole dokumentu o rodině 

Amoris Laetitia (Radost lásky), ve které 

se Svatý otec věnuje možnostem vstříc-

nějšího postoje vůči rozvedeným a ob-

čansky znovu sezdaným věřícím. Podle 

autorů výzvy papež František nabádá k 

nebezpečným tendencím, které vedou k 

herezím. 

 Kritizují také "bezpříkladnou sympatii" 

papeže pro "arcikacíře" Martina Luthe-

ra, který před 500 lety podnítil celoev-

ropský reformační proces. Jeho vystou-

pení si letos připomíná celý křesťanský 

svět, včetně Vatikánu. 

S obsahem Radosti lásky polemizovali 

již loni čtyři kardinálové, kteří vyzvali 

Františka, aby vyjasnil ty části, které se 

týkají rozvedených. S pochybami se 

ptali, zda se svatého přijímání skutečně 

mohou ve výjimečných případech zú-

častnit i rozvedení, kteří znovu uzavřeli 

manželství. 

 Podle profesora Karlovy univerzity 

Tomáše Halíka představuje pontifikát 

papeže Františka jednu z řady velkých 

reforem v dějinách křesťanství jako by-

la např. clunijská reforma, františkán-

ské hnutí, jezuitská spiritualita, trident-

ská reforma či II. vatikánský koncil. 

„Chtěl bych touto peticí nejen ukázat 

širokou  podporu této reformy, ale pod-

pořit vznik mezinárodního společenství 

teologů k hlubšímu promýšlení této 

velmi potřebné reformy pro křesťanství 

3. tisíciletí. Stejně jako reformy Tri-

dentského koncilu či II. vatikánského 

koncilu předcházely nové směry v teo-

logii, tak "budoucí koncil" potřebuje 

takovou intelektuální a spirituální pří-

pravu,“ zdůraznil Tomáš Halík. 

(www.bihk.cz) 

Modlete se za politiky, i za ty 

chybující 

„Nemodlit se za své vládce je 

hřích“, řekl papež František.  

Mnozí možná kroutí hlavou. 

Světové agentury si nedávno všimly 

jednoho papežova výroku, že prý „ne-

modlit se za své vládce je hřích“. Mno-

ha čtenářům vstaly hrůzou vlasy na 

hlavě. Jenom ta představa modlit se za 

Lenina, Stalina, Hitlera, Gottwalda, Zá-

potockého, Husáka nebo za současné 

Kim Čong-una či Madura není nikomu 

po chuti. Copak se mohu modlit za zlé 

lidi? Copak se mohu modlit za vládce, 

kteří jsou oslněni penězi, mocí, rozpí-

navostí či svým egem? Copak se mohu 

modlit za vládce, kteří podněcují nená-

vist a podporují ty nejnižší lidské pudy? 

Pokud se začteme do krátké papežovy 

homilie, přijdeme na to, že František 

nám jen připomíná hodnoty ze samot-

ného evangelia. Modlit se za druhé, 

včetně svých nepřátel, znamená vypro-

šovat jim dary Ducha. Vždyť jedině 

skrze Jeho působení dojde k jejich ob-

rácení. Čili když se modlíme za své ne-

přátele, nemodlíme se za to, aby byli 

silnější a rozsévali více zla a nenávisti. 

Se současnými českými a evropskými 

politiky je to podobné. Možná nešíří tak 

kruté zlo, jako někteří z jejich před-

chůdců, ale rozhodně naši modlitbu po-

třebují. 

Papež své myšlenky shrnuje v bonmo-

tu: Nesmíme je nechat samotné. Naše 

láska, projevená v modlitbě, musí být 

silnější než jakákoliv nenávist. 

(autor: Lukáš Nosek,  z Katolického týdení-

ku, Redakčně upraveno) 

 

Informace z farnosti  
 

V neděli 22. 10. bude misijní neděle a 

sbírka na misie. 
 

V úterý 24. 10. po bohoslužbě slova 

bude v 18:45 setkání pro zájemce o čet-

bu liturgických textů. Rádi mezi sebou 

přivítáme i nové zájemce o tuto službu 

nebo ty, kteří se chtějí aktivně připravit 

na nedělní liturgii. 
 

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. 
 

Vhazujte přímluvy za zemřelé do kra-

bičky, která je připravena vzadu na sto-

lečku. 


