
Poděkování všem pletařkám a 

těm, kdo jakkoli pomáhají 

 

V sobotu 3. února jsem pí Pěvě Vy-

šohlídové předala krabici s 360 uple-

tenými obvazy, 47 brýlí a 850 sta-

rých známek. Vše bude předáno br. 

Saleziánům v Teplicích v Čechách. 

Z misií přišla zpráva, že každý ob-

vaz se dobře zužitkuje. Také staré 

známky a st. brýle se všechny dobře 

zpracují. Ke každé zásilce posíláme 

seznam pletařek. Tyto všechny 

účastníky provází modlitba sestřiček 

a nemocných. Všechny žehná a 

zdraví P. Hurník. Jinak máme pleta-

cí příze dosti a prosíme o pomoc 

dalších pletařek a příznivců.   

   M. Stránská     

Zápis z PRF ze dne 29. 1. 2018 

Přítomni: P. Adrian, J. Čížek, V. Ne-

svadbová, M. Nesvadba, A. Kadlec, H. 

Mandys, M. Mandysová, M. Semerá-

ková, L. Špeldová, J. Špelda, Z. Bož-

ková, M. Špicarová, V. Meisnerová 

Omluveni: S. Freibert, V. Jansa, P. 

Fabian 

1. Rekapitulace proběhlých akcí. Miku-

láš, Ples – poděkování všem za aktivní 

zapojení do akcí farnosti, zapracování 

podnětů a připomínek. 

2. Pastorační plán farnosti byl schválen 

zatím do letních táborů. 

3. Národní týden manželství 12. – 18. 2. 

2018. Debata na téma „Mýty v manžel-

ství“ proběhne na faře 12. 2. od 19:30 

hod. - povede P. Jiří Pilz. 

4. Popeleční středa 14. 2. – mše sv. v 

8,30 a v 18 hod. 

5. Křížové cesty v postní době pove-

dou: 16. 2. senioři, 23. 2. otcové, 2. 3. – 

děti (V. Nesvadbová), 9. 3. – matky, 16. 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

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 

PONDĚLÍ   

12.2. 2018 18:00 – mše sv.  

ÚTERÝ  

13.2. 2018 18:00 – boh. sl. za farnost 

STŘEDA Popeleční středa – den přísného postu 

14.2. 2018 08:30 – mše sv. 

18:00 – mše sv. 

za + Václava a Marii Fučíkovy, Františka Bůčka, Jiřího 

Rajtoru a Pavla Ryšavého 

ČTVRTEK  

15.2. 2018 18:00 – boh. sl.  za + manžela Vlastimila a bratra Bedřicha 

PÁTEK  

16.2. 2018 18:00 – mše sv.  

SOBOTA  

17.2. 2018  8:30 – boh. sl.    

NEDĚLE 1. neděle postní 

18.2. 2018   9:00 - mše sv. za + Marii Tomešovou, Jaromíra Tomeše a rodiče 

z obojí strany 

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

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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3. – P. Adrian, 23.3. – Misijní klubko 

(Z. Božková) 

6. Postní duchovní obnova farnosti: 16. 

– 17. 3., povede ji P. Jaroslav Brož, 

průběh jako vždy. 

7. V sobotu 24. 3. se koná Diecézní se-

tkání mládeže v Hradci Králové. 

8. Květná neděle 25. 3. – mše sv. bude 

od 8 hod. 

9. Zelený čtvrtek – mše sv. v 18 hod. 

(hraje V. Mišoň) 

10. Velký pátek – v 10 hod křížová ces-

ta venku – místo bude včas upřesněno. 

Bohoslužby budou v 16 hod. v Žacléři i 

v Trutnově. 

11. Velikonoční vigilie od 20 hod. + 

křest dospělého katechumena 

12. Velikonoční neděle – obvyklý po-

řad bohoslužeb 

13. Velikonoční pondělí – mše sv. od 

8:30 hod. 

14. Mše sv. ve Voletinách bude v neděli 

18. 3.  

15. Svatodušní vigilie 19. 5. od 21 hod., 

v neděli 20. 5. představení kandidátů na 

svátost biřmování pro příští rok. 

16. Noc kostelů – 25. 5. Pracovní 

schůzka organizátorů bude včas ohláše-

na. 

17. První svaté přijímání bude v neděli 

27. 5. na slavnost sv. Trojice, přistoupit 

k němu má 12 dětí. 

18. V sobotu 2. 6. se koná Diecézní se-

tkání ministrantů v Litomyšli. 

19. Mše sv. s průvodem Božího těla 

bude v neděli 3. 6., začátek v 8 hod. 

20. Farní den bude v sobotu 9. 6. a měl 

by začít mší sv. v 15 hod. v Janské kap-

li. 

21. V neděli 24. 6. bude poutní mše sv. 

v Janské kapli od 15 hod. 

22. Připomínka k časopisu Monitor – 

veškeré tiskoviny, které chce někdo dá-

vat do kostela, mají jít pouze přes kan-

celář.  

23. Letní tábory se konají v termínu 14. 

– 21. 7. 2018: Miletín – navyšuje se ce-

na na 2.500 Kč. Vodáci letos pojedou 

Otavu. Farnost přispěje 700 Kč na kaž-

dé dítě z farnosti. Bližší informace bu-

dou včas zveřejněny. 

24. Návrh na ozvučení kaple: stálé 

umístění reproduktoru, který bude pře-

nášet zvuk z kostela. Je to pro akce jako 

jsou duchovní obnovy, aby mohli lidé 

být v teple a poslouchat, co se děje v 

kostele. Dále návrh pořídit pro nedoslý-

chavé přijímač se sluchátkem. (možnos-

ti prověří Jiří Špelda)  

25. Organizační připomínka k frontě na 

svaté přijímání: v kostele i kapli dbejte 

na bezpečnost druhých osob. Pokud se 

tvoří chumel lidí místo klasického dvoj-

stupu, roste riziko, že někdo bude při-

šlápnut, odstrčen nebo povalen. Tato 

část mše sv. by měla být důstojná a oh-

leduplná i k těm, kteří stojí za námi. 

Nakonec - vždy se dostane i na toho, 

kdo přistoupí k přijímání jako posled-

ní… 

26. Na žádost zástupce poříčské farnos-

ti p. Kadlece, proběhlo odborné restau-

rování poškozených částí poříčského 

betléma. 

27. Obyvatelé Libče děkují jáhnu Mi-

chalovi za vánoční slova v jejich koste-

le. 

28. Poutě v tomto roce: farnost HSM 

pořádá 12. - 13. 5. pouť na Hostýn a 

Turzovku. 3. – 9. 6. pořádá farnost Úpi-

ce pouť do Medžugorje. Na podzim 

plánujeme jednodenní pouť do Jablon-

ného v Podještědí, na příští jaro zkusí-

me s cestovní kanceláří připravit 3 až 4 

denní pouť k Bodamskému jezeru - 

klášter Reichenau.  

29. Fotografie z táborů a vodáků vyhle-

dá a zprostředkuje farní kancelář. 

30. Kronikářce paní Aleně Křivské bu-

de předána statistika farnosti za rok 

2017. 

31. Ve věži trutnovského kostela se na-

chází starý, značně nekompletní hodi-

nový stroj. Bude přizván odborník, kte-

rý posoudí, zda má nějakou hodnotu.  

Za PRF M.S. a V.M. 

Informace z farnosti 
 

V neděli 11. 2. bude dětská mše sv. 
 

V pondělí 12. 2. bude beseda v rámci 

Národního týdne manželství na téma: 

Manželství bez mýtů. Od 19:30 hod. 

ve farním sále. Povede ji P. Pilz. Sr-

dečně zveme. 
 

Otevřené setkání Modliteb matek bude 

v úterý 13. února 2018 od 20 hod. na 

faře. 
 

Ve středu 14. 2. bude Popeleční středa. 
 

Křížové cesty budou vždy v pátek od 

17:30 hod. 16.2. ji povedou senioři. 
 

V neděli 18. 2. bude farní kavárna po 

dopolední mši svaté. Všichni jste sr-

dečně zváni. 


