
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

2018 OPĚT REKORDNÍ 

V prvních lednových dnech již po osm-

nácté proběhla Tříkrálová sbírka pořáda-

ná Oblastní charitou Trutnov. Díky obě-

tavým koledníkům a ochotným dárcům 

se může pochlubit rekordní částkou 191 

248,- Kč. Tříkrálových skupinek jste 

mohli na Trutnovsku potkat celkem 53. 

Další 3 pokladničky byly umístěny na 

základních a středních školách. 

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 

je určen na podporu Půjčovny zdravot-

ních a kompenzačních pomůcek, která je 

velmi využívanou službou Oblastní chari-

ty Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám 

pečujícím o své blízké v domácím pro-

středí, i lidem po nejrůznějších úrazech. 

Dále je výtěžek směřován na podporu Po-

travinového a humanitárního skladu, kte-

rý pomáhá jednotlivcům a rodinám v 

nouzi. Malá část výtěžku je určena také 

na podporu vzdělávání dětí a mladých li-

dí v Indii a na pomoc při humanitárních 

katastrofách. 

Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert 

pořádaný a podporovaný pěveckým sou-

borem Chorea Corcontica, jeho letošní 

novinkou bylo vystoupení pěveckého 

souboru Záboj ze Dvora Králové nad La-

bem. Finanční částka věnovaná účastníky 

koncertu do pokladniček byla krásných 9. 

620,-Kč. 

Oblastní charita Trutnov touto cestou dě-

kuje všem dárcům za jejich příspěvek do 

tříkrálových pokladniček a vám všem, 

kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapoji-

li do organizace a průběhu Tříkrálové 

sbírky. Zvláštní poděkování tak patří pě-

veckému souboru Chorea Corcontica a 

Záboj, rovněž všem obětavým kolední-

kům, dobrovolníkům, vedoucím skupinek 

a rodinám z Trutnovské farnosti. Podě-

kování patří i všem těm, kteří pomohli a 

zapojili se do realizace sbírky v patnácti 

okolních obcích a městech na Trutnov-

sku.  

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.             

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor 

sbírky Martina Vágner Dostálová 

Život Dona Boska 
 

Píše se rok 1858. Don Bosko, je velmi 

váženým knězem jak v církevních tak i v 

politických kruzích. Je v Římě a předklá-

dá na soukromé audienci u papeže Pia IX 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 5. neděle v mezidobí 

4.2. 2018  9:00 - mše sv. za Stanislava a Evu Freibertovy a Evu Zárubovou 

  18:30 - mše sv.  za Jiřího Špeldu k narozeninám a Marii a Martina 

Klenčíkovy k narozeninám 

PONDĚLÍ   

5.2. 2018 18:00 – mše sv.  

ÚTERÝ  

6.2. 2018 18:00 – boh. sl. za farnost 

STŘEDA  

7.2. 2018 08:30 – mše sv. za Janu, za uzdravení z rakoviny 

ČTVRTEK  

8.2. 2018 18:00 – boh. sl.   

PÁTEK  

9.2. 2018 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

10.2. 2018  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 6. neděle v mezidobí 

11.2. 2018   9:00 - mše sv. za rodinu Freibertovou, Balcarovou a Hájkovou 

  18:30 - mše sv.  za + manžela a dceru Martinku 

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 
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svůj projekt o založení kongregace, která 

si za svůj cíl klade spásu a výchovu mlá-

deže. Papež ho poslouchal se zaujetím a 

po dlouhém rozhovoru dává Don Bosko-

vi svůj souhlas a vyzývá ho, aby všechno 

to co papeži vyprávěl sepsal.    A tak se 

rodí salesiánská kongregace. Později Don 

Bosko dostává úkol od papeže, aby se-

psal své „Paměti“ – tak jak vzniklo jeho 

dílo, počínaje dětstvím až po zrod kon-

gregace. 
 

Don Bosko píše: 

„Narodil jsem se 16. srpna 1815 v Becchi 

blízko Castelnuova d´Asti. Otec Frances-

co byl vdovec a podruhé se oženil s Mar-

kétou Occhienovou a s ní měl dva syny 

Josefa a Jana. Z prvního manželství se 

narodil Antonín. Ve dvou letech jsem 

ztratil otce. Zemřel na zápal plic. 

V devíti letech jsem měl sen, který roz-

hodl o mém povolání. Nádherná Paní a 

Pán mě ukázali cestu a mé pole působ-

nosti uprostřed opuštěné mládeži. 

V 16 letech jsem začal pořádně studovat. 

Dříve jsem studoval u dona Calossa, ale 

po jeho smrti byla dvouletá přestávka. V 

roce 1841 jsem ukončil studia teologie a 

byl jsem vysvěcen na kněze. Už tenkrát 

jsem poznal dona Cafassa, svého rodáka, 

který mně doporučil další studia morální 

teologie na turínském diecézním institu-

tu. Během svých studií jsem chodil do 

turínských věznic a připravoval vězně na 

svátosti. 

8. prosince 1841 jsem začal svou oratoř s 

malých chlapcem Bartolomějem 

Garellim jedním Zdrávas Maria a tím 

jsem rozjel apoštolátní dílo mezi mládeží. 

Pomalu jsem se stal otcem 400 chlapců, 

kteří čekali jen na mé znamení a byli 

schopni udělat cokoliv bych řekl. Stal 

jsem se tak trochu nepřítelem vlády, která 

měla strach, že bych učinil revoluci. Ale 

má touha byla spása každého chlapce. 

Má politika byla politika Otčenáše. Vel-

kého přítele a podporovatele mého díla 

jsme našel v arcibiskupovi Fransoni, ale i 

ten musel do vyhnanství. Velkým mým 

pomocníkem se stal kněz Borel, bez je-

hož pomoci bych nedokázal rozjet tak 

velké dílo. Také mi pomáhal don Cafas-

so, můj zpovědník a ochránce všech věz-

ňů odsouzených na smrt. V blízkosti to-

hoto světce jsem se naučil hlubokému 

vztahu k opuštěnému a zbídačenému člo-

věku. 

Svou kongregaci jsem svěřil do rukou 

Panny Marie Pomocnice křesťanů a sva-

tého Františka Saleského. 

Mým životním mottem bylo: „Dej mi du-

še, ostatní si vezmi!“, a heslo řeholních 

řádů: Modli se pracuj, jsem změnil na: 

„Práce je modlitba“. Tím se otevírá cesta 

ke svatosti všem lidem bez rozdílu stavu. 

Další charakteristikou mého života byla 

radost. Radost pramení z víry v Boha a 

víra s ní spojená vytváří rodinnou atmo-

sféru pro mladé. Radost se projevuje ve 

hluboké zbožnosti k Panně Marii a v čas-

tém přistupování ke svátosti smíření a 

eucharistii. Vždycky jsem vedl své mladé 

k věrnosti svatému Otci. Na těchto zákla-

dech vyrostla salesiánská rodina. 

V roce 1872 byla založena salesiánská 

ženská větev Dcery Panny Marie Pomoc-

nice křesťanů, v roce 1875 jsem vyslal 

první salesiánskou misijní výpravu do 

Ameriky, v roce 1876 byla založena spo-

lečnost Salesiánských spolupracovníků a 

v roce 1877 se začíná tisknout Salesián-

ský věstník. Ke konci svého života jsme 

pochopil slova nádherné Paní, která mi 

ve snu řekla: „Ve svůj čas všechno po-

chopíš“. S Její pomocí se podařilo vybu-

dovat velké boží dílo. Na konci mého ži-

vota jsem dostavěl baziliku Božského 

Srdce v Římě. To bylo moje poslední dí-

lo.“  kněz Giovanni Bosco 

31. ledna 1888 v ranních hodinách don 

Bosco vydechl naposled.  

Promlouvá ještě dnes k nám jeho dílo? V 

čem ho mohu napodobovat? 

(www.shm.cz) 

Informace z farnosti 
 

Prosím zapisujte se do připravené tabulky 

pro rok 2018. Rádi uvítáme nové skupinky 

na úklid kostela. 

 

Setkání seniorů bude v pondělí 5. 2. od 15 

hod na faře. Od 18 hod bude mše sv. s P. 

Rybářem. 

 

P. Adrian od 5. do 8.2. nebude přítomen ve 

farnosti. 
 

V úterý 6. 2. bude od 18:45 hodin příprava 

lektorů na nedělní liturgii. Vyzvedněte si 

texty na stolku v kostele. 
 

V neděli 11.2. bude dětská mše sv. 
 

Již 25. rok si na svátek Panny Marie Lurd-

ské 11. února připomínáme Světový den  

nemocných. 
 

V pondělí 12. 2. bude beseda v rámci Ná-

rodního týdne manželství na téma: Mýty 

v manželství. Od 19:30 hod. ve farním sá-

le. Povede ji P. Pilz. Srdečně zveme. 
 

Otevřené setkání Modliteb matek bude 13. 

února 2018 od 20 hod. na faře. 
 

Ve středu 14. 2. bude Popeleční středa. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby  

na únor 
 

Všeobecný úmysl 

 

 „Ne“ korupci 

– aby se nenechali korupcí ovlád-

nout ti, kdo mají materiální, politic-

kou nebo duchovní moc. 

 

Národní úmysl 

 

– abychom dobro nevnímali jen jako 

povinnost, ale také jako něco velké-

ho, co smíme konat (srov. Žl 1) 


