Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
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

PONDĚLÍ
9. 4. 2018
ÚTERÝ

18:00 – mše sv.

10. 4. 2018
STŘEDA

18:00 –mše sv.

11. 4. 2018
ČTVRTEK
12. 4. 2018

08:30 – mše sv.
18:00 – mše sv..

za farnost

za Stašu a rodinu Nocků

18:00 - mše sv.

14. 4. 2018

8:30 – boh. sl.

NEDĚLE

3. neděle velikonoční
9:00 - mše sv.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Ježíšovo milosrdenství není
pouhý sentiment. Je to síla.
(papež František)

PÁTEK
13. 4. 2018
SOBOTA

15. 4. 2018

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

Srdce = jedinečný výraz lásky

z a Oldřicha, Zdeňku, Pavla a Dagmar Kuželovy, Františka a Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou

Poříčí - neděle 7:40
Žacléř – neděle 11:00; Radvanice – 1. a 3. sobota 17:00; Pilníkov – 1. a 3. sobota 15:00

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

Každá 2. neděle dětská mše, každá 3. neděle – Nedělní kavárna
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jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý
a pokorný srdcem“ (Mt 11,28-29). Základním je pak podání Kristovy smrti
podle Jana. Tento evangelista totiž dosvědčuje, co viděl na Kalvárii, kde jistý
voják probodl Ježíšovi bok těsně po jeho smrti kopím a z této rány vyšla krev
a voda (srov. Jan 19,33-34). Jan v této
zdánlivě bezvýznamné příhodě rozpoznal naplnění proroctví: ze srdce Ježíše,
Beránka obětovaného na kříži, proudí
odpuštění a život všem lidem.

Milosrdenství je síla, která křísí

18:30 - mše sv.

PRAVIDELNÉ AKCE

8. 4. 2018 / 14

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo
Srdce je jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. Ježíšovo
srdce je totiž středem a zdrojem, z něhož prýští spása celému lidstvu.

Ježíšovo srdce v Písmu
V evangeliích nacházíme různé zmínky
o Ježíšově Srdci, například v úryvku,
kde Kristus sám praví: „Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a
já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé

Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí
člověka! Říká nám to také evangelijní
epizoda s vdovou z Naimu (Lk 7,1117). Ježíš spolu se svými učedníky přichází do Naimu, galilejské vesnice,
právě ve chvíli konání pohřbu. Ke hřbitovu je nesen chlapec, jediný syn jisté
vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá na
plačící matce. Evangelista Lukáš říká:
„Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.“
Tímto „soucitem“ je Boží láska k člověku; je to milosrdenství, tedy postoj
Boha ve styku s lidskou ubohostí, naší

nemohoucností, naším utrpením, naší Naléhavý
úmysl papeže
úzkostí. Biblický termín „soucit“ odkaFrantiška - duben
zuje k mateřským útrobám: matka totiž
zakouší zcela zvláštní reakci ve vztahu Připojte se v modlitbě k papeži Františk bolesti svých dětí. Takto nás miluje kovi. Každý měsíc zveřejňujeme vedle
aktuálních úmyslů i naléhavý úmysl,
Bůh, říká Písmo.
který má reagovat na bezprostřední poNemějme strach se k Němu při- třeby.

blížit

Modleme se za propuštění unesených a
nespravedlivě vězněných lidí na svoboA co je plodem této lásky, tohoto milo- du, aby se mohli vrátit do svých domosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově z vů.
Naimu: „Neplač!“, pak oslovil mrtvého
Často můžeme číst příběhy nespravedchlapce a vzkřísil jej jakoby ze sna. (Lk
livě stíhaných lidí. Nemůžeme zůstat
7,13-15) Představme si tu krásu: Boží klidní. Připomíná to i gesto papeže
milosrdenství dává člověku život, křísí Františka, který pravidelně na Zelený
jej ze smrti.
čtvrtek navštěvuje vězně. Při bohoslužbě jim umývá nohy. Podle slov vězeňPán i na nás ustavičně hledí s
ských pastoračních pracovníků „se
účastníci bohoslužby připravují na semilosrdenstvím;
tkání s papežem nejméně měsíc. Pod
nezapomínejme na to.
policejním dozorem začali s úklidem a
Stále nás milosrdně očekává.
výzdobou kostela, aby se později při
Nemějme strach se k Němu při- katechezích v různých odděleních věznice seznámili s průběhem liturgie na
blížit!
památku Večeře Páně. Díky vstřícnosti
vězeňského ředitelství mohlo několik
Má milosrdné srdce.
Ukážeme-li mu svoje vnitřní rá- vězňů také ministrovat při mši svaté.
Zde můžeme hledat jeden ze zdrojů jeny, svoje hříchy,
ho výzvy.“

On nám vždycky odpustí.
Je čirým milosrdenstvím.
Jděme za Ježíšem!

Nezapomenutelný okamžik je i návštěva sv. Jana Pavla II. ve vězení na Vánoce roku 1983, kdy se setkal s tureckým atentátníkem Mehmetem Ali
(zpracováno podle promluvy papeže Fran- Ağcou. Soukromě se svým vrahem
tiška, zveřejněné na www.radiovaticana.cz) dlouhou dobu hovořil, aby mu nakonec
odpustil. I naše místní církev uchovává

v paměti nespravedlivě odsouzené v politických procesech v době před rokem
1989. Proto jsme jako křesťané oprávněně bdělí. Nemůžeme „nevidět osud
bratří a sester naší církve v Čínské lidové republice. Pronásledování čínských
věřících bylo mnohem krutější a bolestnější, než bylo za komunistického režimu u nás“. Neděláme lacinou publicitu teroristům a totalitárním systémům,
ale uchováváme život mučedníků a
svědků víry ve své paměti, modlitbě,
při mši svaté i v památnících rozesetých
po celé naší vlasti. Ale především se
necháváme jejich statečností oslovit.
Může v nás znít ozvěna velkopátečních
proseb: „Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi. Kéž Bůh
nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad
a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty,
kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným
zdraví a umírajícím věčnou spásu.“

Angelika Pintířová - Uslyšela jsem Boží volání

Angelika Pintířová - Uslyšela jsem Boží volání. Přijďte si poslechnout ve
středu 11. dubna do Nového Adalbertina vyprávění řádové sestry, boromejky Angeliky Pintířové.
Česká řádová sestra pomáhající v nouzi obyčejným lidem i českým prezidentům. Vedle řady dalších věcí už více
než deset let pracuje ve výchovném ústavu, kde se snaží mladým lidem porozumět, podpořit je v jejich restartu. Pořídila si kvůli nim také poměrně sledovaný profil na Facebooku, aby s nimi
držela krok a byla jim blíže.
(www.bihk.cz)

Informace z farnosti
Pastorační rada bude v pondělí 9. 4. od
19 hod. na faře.
Ve čtvrtek 16.30 bude setkání rodičů
dětí k 1 sv. přijímání
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.
V neděli 15. 4. bude sbírka na uprchlíky.
Postní pokladničky se budou vybírat tuto
neděli a v neděli 15. 4. po mši svaté.
Přihlášky na farní vodák jsou na stolečku
k rozebrání i s podrobnými informacemi.
Letos není omezen věk 18 a víc. Maximální kapacita 22 účastníků z Trutnova.

