
Naděje, kterou přináší 

křesťanství, zcela mění po-

hled na život i na smrt 

Vděčnost jim i vděčnost za ně 

Památka věrných zesnulých nás může 

vést k nejrůznějšímu přemítání. Nemělo 

by být jen smutné a ponuré. Že se nám 

po našich drahých zesnulých stýská ne-

ní nic divného. Že mnohdy vůči nim cí-

tíme dluhy nějaké péče nebo pozornosti 

je výrazem naší poctivosti. Ale jděme 

ještě dál. To první, co bychom mohli a 

měli uplatnit při vzpomínce na ty, kdo 

nás v tomto života předešli na věčnost, 

je vděčnost jim i vděčnost za ně. Obda-

rovali nás mnohým, co si neseme v na-

šich životech jako bohatství. A oni sami 

byli pro nás v mnohém obdarováním 

Božím. Bůh nám jejich prostřednictvím 

ledacos dal. Stojí za to si udělat jakousi 

malou inventuru těchto obdarování, za-

končenou díkem na jejich adresu i smě-

rem k Bohu. 

Prosba o odpuštění                 

Druhým tématem úvah je solidarita. 

Nejde totiž v těchto dnech jen o „ubohé 

duše v očistci“, ale jde stále o nás 

všechny - ubohé hříšníky. My i zesnulí 

jsme dlužníky vůči Bohu i vůči bližním. 

Nenaplňujeme zcela dobré příležitosti v 

našich životech podobně, jako je nena-

plňovali kdysi oni. My všichni tedy po-

třebujeme Boží odpuštění, a proto o ně 

prosíme pro zesnulé i pro nás samotné. 

Za sebe i za ně vyznáváme, že bez Bo-

žího milosrdenství bychom byli ztrace-

ni. 

Každá zapálená svíčka nám 

může zpřítomnit světlo veliko-

noční svíce – paškálu 
 

Ryzí křesťanská naděje by pak měla 

zcela prozářit tyto dny. Je to naděje ve 

vzkříšení. Apoštol Pavel říká: “ Ne-

vstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, 

protože pak jste ještě ve svých hříších a 

jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už ze-

snuli......Ale Kristus z mrtvých stal, a to 

jako první z těch, kteří zesnuli.“ (1Kor 

15,17.20). Tato naděje, kterou přináší 

křesťanství, zcela mění pohled na život 

i na smrt. Proto každá svíčka na hřbito-

vě nebo v domácnosti nám může zpří-

tomnit světlo velikonoční svíce – 

paškálu, tedy té svíce, která je symbo-

lem vzkříšeného Krista, symbolem naší 

naděje. Ve světle Kristova vzkříšení po-

tom není památka na zesnulé jen pro-

storem zármutku a vzpomínání, ale je 

ozářena světlem, které ukazuje k vr-

cholné budoucnosti.  

 Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 30. neděle v mezidobí  

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

  18:30 - mše sv.  za + Roberta Homolku, rodiče, prarodiče a dvo 

PONDĚLÍ   

30.10. 2017 18:00 – mše sv. za farnost (mimořádně)!!! 

ÚTERÝ  

31.10. 2017   

STŘEDA Slavnost Všech svatých 

1.11. 2017 8:30 – mše sv. 

18:00 – mše sv. 

za zdárný průběh operace a Boží požehnání pro Lenku 

ČTVRTEK Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

2.11. 2017 08:30 – mše sv.  

18:00 – mše sv.  

 

PÁTEK  

3.11. 2017 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

4.11. 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 31. neděle v mezidobí 

5.11. 2017   9:00 - mše sv. za Jadwigu a Edwarda Sedziak 

  18:30 - mše sv.  za Marii Stočkovou a Alexandra Nováka 

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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Naši zesnulí nám připomínají, 

že ani my nejsme v tomto životě 

navěky 
Připojme ale ještě jedno téma k památ-

ce zesnulých. Je to fakt smrti, který se 

nás každého týká. A je to skutečnost, 

před kterou civilizace, v níž žijeme, 

často utíká. Smrt tu je a nic nepomůže, 

když jí člověk nechce vidět nebo před 

její realitou utíká. Nelze se před ní 

schovat. Naši zesnulí nám svou smrtí 

připomínají, že nejsme v tomto životě 

navěky, že se i nás smrt týká. A že pod-

le toho máme vést svůj život. Ačkoliv 

to může být pro někoho připomenutí 

nepříjemné, není marné. Včetně otázky: 

Jdu ve svém osobním životě víry do 

temnoty smrti nebo do světla Ježíše 

Krista, který smrtí prošel ke vzkříšení a 

tak nám připravil cestu?   

(www.pastorace.cz, Aleš Opatrný) 

Církev přivítala 35 nových 

světců 

Papež František svatořečil 35 nových 

světců, přičemž téměř ve všech přípa-

dech se jednalo o mučedníky.  

Svatý otec zdůraznil, že jsou vzory, kte-

ré nám ukazují cestu.  

 Mezi nově kanonizované patří 30 mu-

čedníků, kteří byli zavražděni nizozem-

skými kalvinisty při pronásledování ka-

tolíků roku 1645 v Brazílii. Jde o sku-

pinu, které se říká mučedníci z Natalu a 

patřili k ní jak kněží, tak běžní věřící. 

 Z Latinské Ameriky pochází také tři 

domorodé mexické děti - Cristobal, An-

tonio a Juan. Ti jsou označovaní za dět-

ské mučedníky z Tlaxcaly. Tyto děti ve 

věku 12 a 13 let patřily k prvním me-

xickým katolíkům z řad původního 

obyvatelstva a zavražděny byly v obdo-

bí let 1527 až 1529. Odmítly se totiž 

vzdát své nové víry a vrátit se k původ-

ní tradici. 

Zbývajícími dvěma novými světci jsou 

řeholní kněží ze Španělska a Itálie. Prv-

ním je Faustino Miguéz (1831-1925) 

španělský piarista, zakladatel Kalasan-

ského institutu dcer Božské Pastýřky. 

Působil jako vyučující více než desítky 

školních předmětů, kromě Španělska 

působil také jako misionář na Kubě. 

Posledním je italský kapucín Angelo da 

Acri, občanským jménem Luca Antonio 

Falcone (1669-1739). Vynikl přede-

vším jako zpovědník a kazatel. 

 Papež František se od svého zvolení do 

čela obce katolických věřících v roce 

2013 opakovaně zmiňuje o křesťanech, 

kteří za svou víru v minulosti umírali a 

trpěli.    
(www.bihk.cz)  

 

Diecéze má tři nové kněze 

Kněžské svěcení přijali v sobotu 21.10. 

z rukou diecézního biskupa Jana Voká-

la Gorazd Tomáš Plavnický O.Praem, 

Dmytro Romanovský a Petr Zadina. 

 Letos je to již druhé kněžské svěcení v 

Královéhradecké diecézi. První se ko-

nalo 13. května. "Měsíce roku 2017 tak 

jsou v naší diecézi „novokněžsky po-

žehnané“. Osm mladých mužů se vydá-

vá na cestu kněžského života a služby. 

Někdo přirovnal svěcení na dnešní do-

bu relativně velkého počtu bohoslovců 

k vylití Ducha svatého. Bezesporu to 

tak je. V každé ve víře prožité svátosti 

se vylévá Duch svatý, to je přesvědčení 

i zkušenost církve. Někteří z nás mohli 

být tomu dění ještě blíž. Ať už jsme to 

byli my faráři domovských farností 

svěcenců, nebo jejich rodiče, ostatní 

příbuzní a přátelé, či farníci. Byly to 

pro nás velmi silné okamžiky, nejen v 

katedrále při udílení svátosti svěcení, 

ale také při primicích nebo při sledová-

ní jejich prvních kněžských kroků. Člo-

věk je velmi vděčný za to všechno. Za-

žít s blízkými Boží působení, zažít sku-

tečné duchovní události představuje 

velký dar a zkušenost nezbytnou pro 

život víry. Mnoha srdcí se v těch dnech 

dotýkala Boží milost. Ano, Boží jedná-

ní má mnohdy charakter „události“, vy-

lití. Tehdy dobře chápeme, že se něco 

velkého odehrává, že se něco velkého 

děje", řekl k těmto letošním slavnost-

ním událostem P. Jiří Heblt, vikář chru-

dimského vikariátu.  

 Světitel biskup Jan Vokál ve své pro-

mluvě připomněl nedávno blahořečené-

ho slovenského kněze Tituse Zemana, 

který se stal přímluvcem všech kněží, 

zvláště ve chvílích, kdy prožívají krize 

svého duchovního povolání. Biskup Jan 

svým novokněžím připomněl, že kněž-

ství se neopouští a že překážky ke 

kněžské službě patří. "Kněžství je dar 

být blíže Kristu. Dříve nebo později na-

razíte na kámen, svět bude čekat na va-

še zakolísání. Připomínám vám však 

slova svatého Pavla: O nic nemějte sta-

rost...", povzbuzoval své kněze diecézní 

biskup Jan a zároveň jim kladl na srdce, 

že bez intenzívní modlitby není život 

kněze možný. 

Kněžského svěcení bylo přítomno na 

sto kněží a zúčastnil se ho i pražský 

pomocný biskup Karel Herbst. Katedrá-

la plná lidí tak byla opět svědkem toho, 

že Bůh je živý a koná v našich životech. 

(www.bihk.cz) 

Informace z farnosti  
 

Pobožnost na hřbitově bude 2. 11. od 

16 hod. Sejdeme se u horního vchodu u 

smuteční kaple. Přede mší svatou se 

můžete ohřát na faře a uvařit si čaj, či 

kávu. 
 

Vhazujte přímluvy za zemřelé do kra-

bičky, která je připravena vzadu na sto-

lečku. 

 

V úterý 7. 11. po bohoslužbě slova bu-

de v 18:45 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. 
 

Na misie bylo vybráno: Misijní koláč – 

4175 Kč, Nedělní kavárna – 768 Kč, 

Sbírka na misie – 6885 Kč. Všem dár-

cům děkujeme. 

 

http://www.pastorace.cz/
http://www.bihk.cz/

