
  

„Nebojte se, hle zvěstuji Vám ve-

likou radost, která bude pro vše-

chen lid. Dnes se Vám narodil 

Spasitel, Kristus Pán“ Lk 2,10-11 

Přejeme krásné prožití Vá-

nočních svátků, radost a po-

koj Vám všem. 
 

Bůh stvořil vesmír, aby měl čím 

ozdobit jesličky 
 

 

Na počátku si Bůh chtěl postavit bet-

lém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím 

ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas 

a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. 

Dny vznikaly milióny let, které jsou pro 

Boha jako mžik. A pak se pustil do prá-

ce. 

Učinil oblohu a zaplnil ji hvězdami a 

ptáky. 

Učinil světlo a potom slunce (tak to sto-

jí v Bibli, i když se to zdá divné) a v 

noci rozsvítil bílou lampu, to aby bylo 

Ježíškovi dobře vidět do tváře a andělé 

se na Štědrý večer nespletli. 

Učinil hory, tak skutečné, že vypadaly 

jako z korku, a ověnčil je orly a sně-

hem. 

Učinil moře a oceány ze stříbrného pa-

píru a velké pouště ze zlatavého písku 

pro velbloudy Tří králů. 

Pak si zavolal tu nejmenší hvězdičku ze 

všech hvězd – měla sotva 6 miliónů hy-

permegawattů – a zavedl ji až na druhý 

konec vesmíru. Tam do ní zlehýnka a 

přeopatrně ťukl jedním prstem, právě 

tak akorát, aby za několik tisíc století 

zablikala na arabských plážích před 

zraky mudrců z východu. 

To všechno nebylo pro Hospodina nijak 

těžké. Pouhým pohledem nabarvil veš-

keré druhy květin, které stvořil, a břehy 

řek vystlal mechem. Dal vyrůst stro-

mům, které, když se napřímily, rozhý-

baly vzduch a způsobily jemný vánek a 

vichr. Dnes se sice říká, že to vítr hýbe 

stromy, a ne naopak, ale to by se muse-

lo nejdříve dokázat. 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 4. neděle adventní 

24.12. 2017  9:00 - mše sv. za + Zdeňka Nesvadbu a Jaroslavu Nesvadbovou 

  24:00 - mše sv.   

PONDĚLÍ  Slavnost Narození Páně 

25.12. 2017    9:00 – mše sv. 

18:30 – mše sv. 

 

ÚTERÝ sv. Štěpán 

26.12. 2017 8:30 – mše sv. za farnost 

STŘEDA  

27.12. 2017 08:30 – mše sv.  

ČTVRTEK  

28.12. 2017 18:00 – mše sv.   

PÁTEK  

29.12. 2017 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

30.12 2017  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE sv. Silvestr 

31.12. 2017   9:00 - mše sv.  

  24:00 - 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 1. čtvrtek v měsíci adorace NSO od 19 do 21 hod. V kapli 

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 
 

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 
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Z větru se zrodily písečné duny a první 

hudba polí. 

Potom si Bůh udělal přestávku a za-

myslel se nad tím, kam postaví svůj 

betlém. A rozhodl se pro městečko Bet-

lém. Vymyslel si postavičky: býčka, os-

lici, pradleny, pastýře… A jelikož ne-

měl nijak naspěch, založil jim rod: ro-

diče, prarodiče, praprarodiče. Stovky 

životů na vytvoření každého jednotli-

vého života; stovky lásek na dosažení 

toho správného výrazu obličeje, tónu 

hlasu a gesta rukou v Božím betlémě. 

Pomyslel na svou Matku – celou věč-

nost o ní snil. A protože se mu stýskalo 

po jejím pohlazení, začal na Mariiných 

předcích kreslit jakoby náčrty této kvě-

tiny, která měla ve svůj čas vykvést. 

Stejně jako malíř, který se usilovně 

snaží o dokonalé tahy štětcem, namalo-

val Bůh tisíce úsměvů na tisících rtů. 

Na očích jiných si nacvičil přečistý po-

hled, který měla mít jeho Matka. A pak 

se jednoho dne narodila Panna Maria, 

jeho milovaná dcera, jeho neposkvrně-

ná snoubenka, jeho mistrovské dílo. Po-

stavil ji do betléma hned vedle jesliček 

s Ježíškem, který – protože byl jenom 

její – byl jejím živým obrazem. 

I viděl Bůh vše, co stvořil. A bylo to 

velmi dobré, ba co víc, bylo to úžasné. 

Líbilo se mu to tak moc, že se rozhodl 

narození svého Syna vysílat v přímém 

přenosu každý prosinec v dějinách a v 

každém srdci, ve kterém by bylo místo 

pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. 

Vánoce, to není nějaké výročí, ani pa-

mátka. Také to nejsou jen city. Je to 

den, kdy Bůh staví v duších betlém. 

Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili 

nějaký koutek a umyli si uši, abychom 

mohli naslouchat štědrovečerním anděl-

ským koledám… 
  
(www.vira.cz, podle knížky Enrique Mo-

nasterio, Jak si Pán Bůh postavil betlém, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatel-

ství) 

Tip jak nezahořknout  
 

„Stále se radujte. Bez přestání se mod-

lete. Ve všech životních podmínkách 

děkujte Bohu.“ 1 Tes 5,16 

„Stále se radujte.“ „Bez přestání se mod-

lete.“ „Ve všech životních podmínkách 

děkujte Bohu.“ Takovéto výzvy se pár 

dní před Štědrým dnem zdají spíš jako 

provokace, než jako realistická Boží vý-

zva. Kdo by na takové věci měl pomyšle-

ní v předvánoční hektice?! Ale tyto vý-

zvy vlastně trefně zapadají právě do kolo-

ritu tohoto období. Za výrokem „stále se 

radujte“ nelze spatřovat jen radost z toho, 

že se blíží volno a nebudu muset jít do 

práce, nebo radost z očekávaných dárků, 

či radost z blížících setkání.  

Tímto biblickým slovem jsme vybízeni 

k tomu, abychom se radovali a modlili 

neustále. Abychom vždy Bohu děkovali, 

vše zkoumali a drželi se dobrého. Aby-

chom s Bohem byli ve spojení takříkajíc 

non-stop. Nejde tedy jen o několik málo 

dní během roku, kdybychom se toto měli 

pokoušet praktikovat. Jde o celoživotní 

postoj. Znamená to totiž radovat se, i 

když jsme nemocní a máme jakékoliv 

trápení, modlit se přesto, že jsme unave-

ní, děkovat i když se nám zdá, že je víc 

toho špatného. Zdá se to jako nadlidský 

požadavek? Možná. Ale je to cesta 

z temnoty všedních dní. Je to praktický, 

osvědčený a nadpřirozený tip pro to jak 

nezahořknout, jak se neuzavřít ve svém 

malém a úzkoprsém světě. 

Není totiž možné být nešťastný, když 

v sobě nechávám hořet oheň pocházející 

od Boha. Není možné se neradovat, se-

tkávám-li se s Ním každý den v modlitbě 

a když vnímám jeho bezpodmínečnou 

lásku.  Ponořujme se do ní a sami uvidí-

me, jak se náš život v jejím světle bude 

krok za krokem měnit.  Zanechá na nás 

postupem času mnohem hlubší a jasnější 

znamení. 

Tři kroky na smysluplné cestě: 

... se radujte  

... se modlete 

... děkujte 
(www.vira.cz) 
 

Co s Otesánky, kterým rodiče 

udělají, co jim na očích vidí? 
  

Rodiče nemohli mít děti, tak šel tatínek do 

lesa a vyřezal si synka z polínka. Mimo-

chodem, dnešní rodiče by nešli do lesa, ale 

na reprodukční kliniku a zaplatili by si 

umělé oplodnění. Když synek ožil, dělal 

přesně to, co se naučil od svých rodičů. 

„Když něco chci, tak to musím dostat, mám 

na to právo!“  

Otesánci stále žijí mezi námi. „Rodiče jsou 

zlí, protože mi nechtějí koupit iPhone, a 

přitom všichni kluci ve třídě ho mají! Mám 

na to právo, abych ho měl taky!“ A tak 

Otesánek snědl vlastní rodiče. Děti mají 

silný smysl pro spravedlnost, ale milosr-

denství se musí teprve učit.  

V Hrubínově podání Otesánek přijde na to, 

že když chce něco pro sebe, musí na oplát-

ku něco dát druhým. Že nemůže jenom brát 

a druzí jenom dávat. Otázka je, jestli to po-

chopí v prvé řadě Otesánkovi rodiče, pro-

tože oni sami nepovažují dítě za Boží dar, 

ale za něco, co chtějí třeba i bez Boha, co si 

pořídí a na co mají přece právo. Když mám 

právo člověka mít, můžu ho taky sníst, 

mám na to právo. To jsou hodnoty, které 

předali rodiče svému dítěti. A proto je Ote-

sánek zničil jako první. Bez soucitu, proto-

že už nebyli schopni plnit jeho potřeby. Jak 

napravit ty malé Otesánky, co chodí po na-

šich ulicích, kterým rodiče udělají, co jim 

na očích vidí a kterým nikdo nesmí přeložit 

stéblo přes cestu, jinak je zle? Co z nich 

vyroste? Nesnědí nás nakonec? 

 

(Jitka Hosana Štěpánková, převzato z ča-

sopisu Rodinný život 7/17, který vydává  

Centrum pro rodinný život Olomouc) 
 

Informace z farnosti  
 

 

Prosíme o dary do tomboly na Ples lidí 

dobré vůle, který se koná 19. 1. 2018. 

Předprodej vstupenek je na faře. Hledáme 

dva dobrovolníky do kantýny na mytí ná-

dobí. Zájemci, hlaste se v kanceláři na faře. 
 

Setkání seniorů bude 8. 1. od 15 hod. na 

faře. 

http://www.vira.cz/
http://www.vira.cz/

