
 

S vírou do roku 2018 
 

Novoroční přání biskupa Jana 

všem lidem dobré vůle.  

  

 

Bratři a sestry v Kristu, milí přátelé, 
 

ze srdce Vám žehnám do nadcházejícího 

roku 2018. Uchovejme si v něm radost, 

která se vrcholně projevila o Vánocích. 

Bůh se nám daroval v podobě malého, 

bezbranného Dítěte, aby nám byl nablíz-

ku tak, jak jen to jde. Aby nás zachránil a 

vykoupil. Plánujme si s tímto vědomím 

vše, co v novém roce učiníme, a všechny 

své starosti stále svěřujme betlémskému 

Dítěti. Každý darovaný den prožívejme s 

důvěrou a vděčností a bez ustání se ode-

vzdávejme Matce Boží Panně Marii. 
 

K tomu Vám žehnám od katedrály Svaté-

ho Ducha!  

  Váš biskup +Jan  

Tři králové 

aneb Slavnost Zjevení Páně 6.1. 

 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří 

Králů", je svým obsahem téměř totožný s 

vánočním svátkem Narození Páně. Svá-

tek "Tří králů" klade ale důraz na něco 

trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh 

zjevuje jako člověk, dokonce jako naro-

zené dítě. 

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve 

přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou po-

hnuti vnitřním puzením, které vychází z 

jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako 

oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o 

něco málo později dorazí i králové - 

mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd 

neomylně vyčtou, že se narodí velký král, 

a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. 

Je úsměvné, jak tito mužové vědy, mo-

derně řečeno intelektuálové, kteří se dob-

rali poznání o narození krále králů složi-

tými výpočty a věděli o něm dříve, než k 

narození došlo, přijdou pozdě. 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE Svátek Křtu Páně 

7.1. 2018  9:00 - mše sv. za Prokopa Bartoně k narozeninám 

  18:30 - mše sv.   

PONDĚLÍ   

8.1. 2018 18:00 – mše sv.  

ÚTERÝ  

9.1. 2018 18:00 – mše sv. za farnost 

STŘEDA  

10.1. 2018 08:30 – mše sv. za Marii Limburskou a celý rod a Antonína Křívánka a 

celý rod 

ČTVRTEK  

11.1. 2018 18:00 – mše sv.   

PÁTEK  

12.1. 2018 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

13.1 2018  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 2. neděle v mezidobí 

14.1. 2018   9:00 - mše sv. za + Oldřicha, Zdeňku a Dagmar Kuželovy, Františka a 

Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou 

  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 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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Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus 

zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v po-

stavách svatých králů je zosobněno přijetí 

Krista za krále všech. Scéna klanění králů 

přinášejících dary připomíná holdování 

velmožů a králů vasalských zemí nově 

korunovanému králi. 

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely 

různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je 

zažité žehnání domů, při němž se na dve-

ře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, 

u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nej-

sou to ale patrně počáteční písmena jmen 

"Třech králů": Kašpar, Melichar a Balta-

zar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka 

latinského "Christus mansionem benedi-

cat": "Kristus žehnej tomuto domu". 
(www.vira.cz) 
 

Orel a slepice, aneb:  

Neboj se být sám sebou! 
 

 Jeden statkář našel v lese zraněné orlí 

mládě. Odnesl ho domů, vyléčil jej a dal 

na dvůr mezi slepice. Mladý orel s nimi 

jedl a převzal jejich chování. Jednou šel 

kolem dřevorubec a zeptal se statkáře: 

„Proč je orel, král veškerého ptactva, za-

vřený na dvoře se slepicemi?“ Statkář 

odpověděl: „Našel jsem ho v lese zraně-

ného. Naučil jsem ho chovat se stejně ja-

ko slepice a jíst s nimi. Létat se nenaučil. 

Osvojil si způsoby, jaké mají slepice, a 

proto už není orel.“ 

Dřevorubec odvětil: „Je od tebe moc 

hezké, že ses ho ujal a vyléčil ho. Přežil 

díky tvé pomoci a na dvoře našel společ-

nost a blízkost slepic. A přesto má srdce 

orla a určitě je schopen se naučit létat. Co 

kdybychom to vyzkoušeli?“ 

„Nerozumím ti. Kdyby chtěl létat, tak už 

by to udělal. Já mu v tom nebráním.“ 

„Máš pravdu. V létání mu nebráníš. Ale 

sám jsi řekl, že jsi ho naučil chovat se ja-

ko slepice, a proto nelétá. Je to však orel, 

tak co kdybychom ho zkrátka létat nauči-

li?!“ 

„Proč na tom tak trváš? Vždyť se chová 

jako slepice, už to není orel. Co se dá dě-

lat?! Některé věci se prostě změnit neda-

jí.“ 

„Je pravda, že se v posledních měsících 

chová jako slepice. Ale zdá se mi, že se 

příliš soustředíš na jeho obtíže s létáním. 

Proč bychom se teď nezaměřili na to, že 

má orlí srdce a možnost naučit se létat?“ 

„Trochu o tom pochybuji. Jaký je rozdíl, 

jestliže místo obtíží budeme uvažovat o 

možnostech?“ 

„To je dobrá otázka. Když se budeme za-

bývat jen obtížemi, tak se nejspíš spoko-

jíme s jeho současným chováním. Pokud 

se ale zaměříme na to, že je možné, aby 

vzlétl, dáme mu tím šanci a vyzkoušíme, 

zda se možnosti zakládají na pravdě.“ 

„Zní to zajímavě.“ 

„Vyzkoušíme to?“ 

„Ano.“ 

Druhý den vzal spokojený dřevorubec or-

líka něžně do rukou, odnesl jej na neda-

leký kopec a řekl mu: „Tvoje místo je na 

nebi, ne na zemi. Roztáhni křídla a leť! 

Dokážeš to.“ 

Ale orel se nedal přesvědčit. Byl zmate-

ný, a jakmile dole uviděl slepice, doská-

kal za nimi na dvůr. Myslel si, že ztratil 

schopnost vzlétnout a dostal strach. 

Dřevorubec se však nenechal odradit. 

Druhého dne odnesl orla na střechu stat-

ku a povzbuzoval ho: „Jsi orel. Roztáhni 

křídla a leť! Dokážeš to.“ 

Orel znovu pocítil, že má strach. Sám ze 

sebe a ze svého okolí. Nikdy neviděl dvůr 

z takové výšky. Zachvěl se, podíval se na 

dřevorubce a odskákal zpátky na dvůr.  

Následujícího rána vzal opět dřevorubec 

orla na střechu statku a naléhal: „Jsi orel, 

tak roztáhni křídla a leť!“ Orel se mu po-

díval zpříma do očí. Na muže jeho pohled 

zapůsobil. Nahlas mu jemně řekl: „Ne-

překvapuje mě, že máš strach. To je nor-

mální. Ale uvidíš, že se to vyplatí zkusit. 

Překonáš ohromné vzdálenosti, spřátelíš 

se s větrem a poznáš srdce ostatních orlů. 

A také jsi už zjistil, když jsi skákal po 

dvoře, jak silná jsou tvá křídla.“ 

Orel se rozhlédl. Nejprve se zadíval dolů 

na dvůr a potom vzhlédl k nebi. Pak ho 

muž zvedl vzhůru a něžně pohladil. Orlík 

pomalu roztáhl křídla a s vítězným výkři-

kem se vznesl k nebi. 

Svých možností nakonec využil. 

(www.vira.cz, zpracováno podle knihy: 

Příběhy pro uzdravení duše, kterou vydalo 

Karmelitánské nakladatelství.) 

Informace z farnosti 
  

Tříkrálová sbírka bude v neděli probíhat i u 

našeho kostela před i po mši svaté. 

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

faře. V 18 hod bude mše svatá v kapli. 

 

V úterý 9.1.2018 od 18:45 hodin bude pří-

prava lektorů na nedělní liturgii. Vyzvedně-

te si texty na stolku v kostele. 
 

V úterý 9. 1. bude Modlitba matek otevřená 

pro všechny zájemce od 20 hod. na faře. 
 

Ve čtvrtek po mši sv. bude v kapli modlitba 

a adorace za český národ, prezidenta ČR a 

mír ve světě. 
 

Misijní klubko bude v sobotu 13.1. od 9 do 

11 hod. na faře. 
 

Dětská mše sv. bude v neděli 14.1. 
 

Předprodej vstupenek na Ples lidí dobré vů-

le, který se koná 19. 1. 2018, je na faře. 

Hledáme dva dobrovolníky do kantýny na 

mytí nádobí 
 

Rádi uvítáme nové skupinky na úklid kos-

tela. Prosím zapisujte se do připravené ta-

bulky pro rok 2018. 
 

Setkání Pastorační rady bude v pondělí 29. 

1., setkání Ekonomické rady bude ve středu 

31. 1. Prosíme o připomínky, návrhy, pod-

něty a nápady pro jednání obou rad.   

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 

MODLITBY NA LEDEN 

Evangelizační úmysl:  

Náboženské menšiny v Asii 

Aby křesťané i ostatní náboženské 

menšiny v asijských zemích mohli svoji 

víru žít v plné svobodě. 
 

Národní úmysl: Za odpovědný přístup 

občanů k prezidentským volbám v naší 

zemi. 

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

