Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1.4. 2018

9:00 - mše sv.

za dar zdraví pro Davídka

18:30 - mše sv.
PONDĚLÍ

s prosbou o sílu Ducha svatého k odpoutání se od minulosti a požehnání na cestu s Tebou
Pondělí velikonoční

2. 4. 2018
ÚTERÝ

8:30 – mše sv.
Úterý velikonoční

3. 4. 2018
STŘEDA

18:00 – mše sv.
za farnost
Středa velikonoční

4. 4. 2018
ČTVRTEK
5. 4. 2018

08:30 – mše sv.
Čtvrtek velikonoční
18:00 – mše sv.. za +Roberta Homolku, rodiče, prarodiče dvo

PÁTEK
6. 4. 2018
SOBOTA

Pátek velikonoční
18:00 - mše sv.
Sobota velikonoční

7. 4. 2018

8:30 – boh. sl.

NEDĚLE

2. neděle velikonoční / Neděle Božího milosrdenství

8. 4. 2018

9:00 - mše sv.
18:30 - mše sv.

poděkování za dar života pro Jiříka a Matěje
k narozeninám.
za živé i zemřelé členy rodiny Ryantovy a Beranovy

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
ČTVRTEK
PÁTEK

Celodenní adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího Milosrdenství
1. čtvrtek v měsíci adorace NSO od 19 do 21 hod. V kapli

SOBOTA

Bohoslužba slova od 8.30 hod., od 8:00 modlitba růžence (jáhen Josef)

NEDĚLE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

FARNÍ ZPRAVODAJ
Boží láska je jako slunce, které
nás zahřívá a proniká tělem

Když si sednu na slunce,
vím, že mě zcela zahaluje
hřejivá láska Boží.
Jako slunce zahřívá kůži
a pak proniká celým tělem,
tak i Boží láska chce proniknout
do všech pórů mého těla.
Boží láska není něco čistě pomyslného.
Je zakusitelná právě v tvorstvu,
ve slunci, které mě prozařuje,
nebo ve větru, který mě něžně hladí.

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

VÍTR, KVĚTINA I SVĚTLO
JSOU GESTY NĚŽNOSTI
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Boží láska (stejně tak jako lidská) potřebuje něžnost.
Takovým gestem něžnosti
je pro mne vítr, protože hladí mou kůži;
květina, která se na mne dívá,
slunce, které mě hřeje,
vlídné večerní světlo, které všechno halí milosrdným svitem.
Slunce a vítr ovšem nemohou samy o
sobě tuto zkušenost Boží lásky vzbudit.
Věřím-li ale v ni, může mi ji zprostředkovat i teplý sluneční paprsek.
Jestliže se vystavím všemi smysly slunci a větru, pocítím skrze ně dotyk samého Boha.
(Podle Anselma Grüna z knihy: Bydlet v
domě lásky.)

Velikonoce - svátek jara
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara.
Židé dali kananejskému pohanskému
svátku jara zcela nový význam svátkem
Paschy.
Křesťané pak v tajemství Velikonoc
poznali opravdové jaro:
život je silnější než smrt,
strnulost hrobu je proměněna

v kvetoucí zahradu...
Skrze vzkříšení objevujeme nový život.
Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě
Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou
událostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení
můžeme zakoušet vzkříšení i my sami
na sobě a navíc můžeme k životu probouzet i druhé.
Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v
hrobu svého strachu a rezignace, svých
zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce, protože mají strach ze života.
Zpívejme Aleluja, i když jsme plni
starostí
Od počátků církve byly Velikonoce
hlavním a ústředním svátkem církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se z toho,
že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze
vzkříšení již máme podíl na naplněném
životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité
zpěvy Aleluja...
„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v
jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin)

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří na- Boží slovo o Jeho smrti, která ale není
šemu Bohu! (Zj 19,1)
koncem, je živé a aktuální pro nás
(www.vira.cz)
všechny bez rozdílu. V každé situaci,
kterou prožíváme, zaznívá opětovně
poselství: má láska k tobě nemá hrani„Proč to děláš, Bože?“
ce. Nedávám ti něco, ale sám sebe.
„Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci mu Mám moc vyvést tě z hrobů, kde umřeoblékli rudý plášť, upletli trnovou ko- la tvá naděje, tvá ochota odpouštět, tvá
runu a zdravili ho: „Buď zdráv, židov- důvěra v člověka, tvé rozhodnutí zůstat
ský králi!“ Bili ho rákosovou holí po věrný…. Mám moc vracet život.
hlavě, plivali na něj, klekali na kolena. Tyto Velikonoce chtějí přinést novou
Když se mu dost naposmívali, vyvedli naději i tobě, posílit tvoji víru v Boží
ho ven, aby ho ukřižovali.“ (Srov. Mk věrnost. Abys mohl/ mohla opět vykro15, 17-20)
čit v tichém úžasu nad Boží odpovědí
Velikonoce – už po kolikáté?! Veli- na otázku: „Proč to děláš, Bože?“ „Protože tě miluji.“
konoce – už po tolikáté...
Bože, řekni mi to ještě jednou…
O Matce Tereze se vypráví krátký pří(www.vira.cz)
běh. Když se jednou ujala zubožené
opuštěné dívky, zažila zvláštní věc. Ta Christos voskres!
dívka se jí podívala do očí a unaveně se
zeptala: „Proč to děláš?“ Matka Tereza Každou neděli k nám chodí do kostela
jí odpověděla: „Protože tě mám ráda.“ pravoslavná sestra a já už čekám na její
Holčička se rozzářila a třikrát zašeptala: velikonoční pozdrav Christos voskres!
„Řekni to ještě, řekni to, řekni to ještě.“ A radostně odpovím Voistinnu voskres!
Jsou tu další Velikonoce. Přichází mož- To je poselství křesťanů skomírajícímu
ná po 10., 20., nebo po 50.? Znovu sly- světu. Velikonoční poselství křesťanské
šíme ten samý pašijový příběh o Ježí- naděje ve zmrtvýchvstání nás všech,
šově umučení a v podvědomí nám mů- kteří ještě nemáme božskou plnost života, ale máme nesmrtelnou duši. Ta
že naskočit: Už to slyším po tolikáté.
nechápe, že by měl člověk naprosto zaniknout, aniž by se mu odkryly ještě
To znám...
tady na Zemi tajemství, proč a jak se tu
Slova po nás stékají, aniž by se nás do- objevil. Mne už dávno lechtá zvědavost
tkla. Co s tím?
při tajemství víry "věřím v těla vzkříšeI když si to nemusíme uvědomovat, na- ní". Jací to asi pak budeme? Jaké to buše srdce jsou tu a tam, více či méně vy- de, to nové stvoření? Ještěže víme, jaký
prahlá a bolavá, bezradná či otupělá. byl Ježíš, Kristus nás všech.
Zkusme zvednout hlavu a znovu se zadívat na Ježíše.
(P. Jan Rybář)

Úmysly Apoštolátu modlitby na duben
Všeobecný úmysl
Za ty, kdo nesou odpovědnost za
hospodářství a ekonomii
– aby ti, kdo nesou odpovědnost za
teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a
nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl
– za rodinná a farní společenství,
aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání

Informace z farnosti
Setkání seniorů bude mimořádně
v úterý 3. 4. od 15 hod na faře.
Neděle 8.3. bude mše svatá pro děti.
Pastorační rada bude v pondělí 9. 4. od
19 hod. na faře.
V úterý 10. 3. od 18:45 bude pokračovat
příprava lektorů na nedělní liturgii.
Farnost HSM zve na farní poutní zájezd
na Sv. Hostýn a do Turzovky ve dnech
12. – 13. 5. Bližší informace najdete ve
vývěsce.
Zájemci o přijetí svátosti biřmování
v roce 2019 zapisujte se do připravené
tabulky.

