
Radost je původní Boží záměr 

 

Radost je přirozený stav věcí 

Když jsme šťastní a máme radost, zna-

mená to, že je vše v pořádku, vše jak 

má být. Náš život plyne v Boží harmo-

nii. Radost je přirozený stav věcí. To 

jen my jsme si navykli být naštvaní, do-

tčení, podráždění a nervózní. Častokrát 

už ani nevíme proč. Je to nemoc duše. 

Učitelé duchovního života, tzv. pouštní 

otcové, vnímali vnitřní radost, veselost 

srdce jako součást zdravého života z ví-

ry. Jestliže byl nějaký mnich nadmíru 

utrápený, úzkostný, až depresivní, vě-

děli, že se někde stala chyba. Někde se-

šel z cesty. Zabloudil. Potřeboval opět 

najít směr a nastartovat se, aby žil v ra-

dosti Božího dítěte. Apoštol Pavel na 

mnoha místech zdůrazňuje čistou radost 

jako základní přiznání se ke Kristu: 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu ří-

kám, radujte se!“ (Flp 4,4). A jinde: 

„Stále se radujte“ (1 Sol 5,16). 

Bůh je radost, štěstí, světlo a 

láska... 

Setkávám se s mnoha smutnými lidmi a 

vane na mne jejich skličující smutek. 

Člověk často už ráno vstane a říká si: V 

tento den mě nic pěkného nečeká, zase 

budu plnit rutinní povinnosti a strhne 

mě proud každodenního shonu. Do toho 

přijde hloupý šéf, výčitky od partnera, 

spousta starostí... Je to začarovaný kruh 

beznaděje. 

Svět je ale krásný, je dílem věčného 

Ducha. Život je krásný. Bůh je radost, 

štěstí, světlo a láska... Důvodů, proč mít 

radost a být šťastný, je nekonečně 

mnoho. A nejde o klišé, o povrchní 

způsob nahlížení na život v intenci hes-

la „keep smiling – vždy s úsměvem“. 

Mluvíme tu o základní vlastnosti Boží-

ho světa. Radost je trvalou součástí Bo-

žího úmyslu stejně jako stvoření a jako 

Boží iniciativa záchrany člověka. 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 3. neděle velikonoční  

15. 4. 2018  9:00 - mše sv. za Oldřicha, Zdeňku, Pavla a Dagmar Kuželovy, Fran-

tiška a Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou 

  18:30 - mše sv.   

PONDĚLÍ   

16. 4. 2018   

ÚTERÝ  

17. 4. 2018 18:00 –mše sv. za farnost 

STŘEDA  

18. 4. 2018 08:30 – mše sv. za uzdravení Evy 

ČTVRTEK  

19. 4. 2018 18:00 – mše sv..  za rodiny Kubovičovu, Valachovičovu a Kavanovu 

PÁTEK  

20. 4. 2018 18:00 -  mše sv. za syny a obrácení 

SOBOTA  

21. 4. 2018  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 4. neděle velikonoční  

22. 4. 2018   9:00 - mše sv. za složení maturitní zkoušky a přijetí na školu 

  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 
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Radost v srdci je přirozený stav věcí. 

Vše je, jak má být. 

Mám radost, protože mě Bůh 

miluje 

Ráno otevřu oči a první myšlenka 

je: RADOST. 

Mám radost, že žiji. 

Mám radost, protože mě Bůh milu-

je. 

Mám radost, protože svítí slunce. 

Mám radost, protože dýchám. 

Mám radost, protože jsem člověk, 

lidská duše, otisk Boha stvořený pro 

věčnost. 

Prostřednictvím Boží milosti jsem 

věčný. 

Radost mě pozvedá do Boží blízkos-

ti, 

v radosti se stávám paprskem Boží-

ho světla. 

„Radost otvírá srdce, smutek je zamy-

ká.“  (Sv. František Saleský) 

„Radost z Hospodina je vaše síla!“ 

(Neh 8,10) 

(www.vira.czzpracováno podle knihy Juraj. 

J. Dovala, Chrám uprostřed tržiště, kterou 

vydalo Karmelitánské nakladatelství.) 

Kurz lektorů 

Pane, jak může hlásat věčné Slovo tvé 

člověk křehký jak sklo, tvor slabý? 

V svém chrámě dopřáváš mu z vůle své 

pít z nevýstižnosti své slávy, 

oknem se stát z tvé milosti, jež vábí. 

 

úryvek básně Chrámové okno ze sbírky 

V souhvězdí slávy George Herberta 

(přebásnil Josef Hrdlička) 

V tomto týdnu pokračuje kurz lektorů, 

ve kterém se připravujeme na službu 

čtení Božího slova při liturgii. Schází-

me se v počtu 5 až 10 lidí různého vě-

ku. Společně čteme texty následující 

nedělní liturgie a snažíme se také více 

porozumět čtenému textu. Čas strávený 

přípravou se viditelným způsobem od-

ráží ve stále lepším projevu účastníků 

kurzu.  

Toto jsem si uvědomil právě o letošních 

Velikonocích, kdy kvalitní lektorská 

služba přispěla k důstojnému průběhu 

slavnostní liturgie. Všem, kteří přispěli 

přednesem Božího slova, patří dík. 

Kurz i dále pokračuje.  

Rádi mezi sebou přivítáme nové zájem-

ce o tuto službu. Co vy na to, mládeži? 

Přijďte mezi nás!    

jáhen Michal                      

Diecézní setkání  

ministrantů 
 

  
Diecézní setkání ministrantů se letos 

koná v Litomyšli a  uskuteční se 2. 

června. Letošní motto setkání: Tajem-

ství biskupa z Litomyšle. 
 

Program: 
 

09:30 - zahájení (farní zahrada) 

14:30 - mše svatá s Mons. Janem Voká-

lem, biskupem královéhradeckým 

16:00 - předpokládaný konec 
  
Hlaste se na adrese: safranko@bihk.cz 

 

Svatovojtěšská pouť  

na Libici 
 

Pojďme a putujme společně ke koře-

nům naší víry... 
  
28. 4. 2018, kostel sv. Vojtěcha na Li-

bici; Slavníkovské hradiště. 
 

 Program: 
 

 9.15 h. modlitba za vlast 
 

10.00 h. Mše svatá, celebruje Mons. Jan 

Vokál, biskup královéhradecký 
 

Po bohoslužbě modlitební cesta na 

Slavníkovské hradiště s prosbami za 

Královéhradeckou diecézi a nová du-

chovní povolání. 

 
(www.bihk.cz) 

 

Informace z farnosti 
 

 

Farnost HSM vás zve na farní poutní 

zájezd na Sv. Hostýn a do Turzovky 

(Slovensko) ve dnech 12. – 13. 5. Bližší 

informace najdete ve vývěsce. 

 

První informativní schůzka zájemců o 

svátost biřmování bude 20. 4. v 19 hod. 

Přípravou na svátost biřmování pověřil 

P. Adrian jáhna Michala. 

 

Tuto neděli (15. 4.) se koná sbírka na 

pomoc strádajícím lidem v Sýrii. Tato 

pomoc podpoří projekt Charity ČR. 

 

Postní pokladničky se  vybírají tuto ne-

děli po mši svaté.  

 

V úterý 17. 4. bude příprava lektorů na 

nedělní čtení. 

 

Farní kavárna bude 22. 4. po mši svaté. 

Všichni jste srdečně zváni. V tomto 

termínu bude i setkání ministrantů. 

 

Přihlášky na farní vodák jsou na stoleč-

ku k rozebrání i s podrobnými informa-

cemi. Letos není stanovena horní věko-

vá hranice. Maximální kapacita je 22 

účastníků z Trutnova. 

 

Platbu za tábor 2.100 Kč v Miletíně je 

potřeba uskutečnit do 12. května. Za 

vodák 2.300 Kč je nutné zaplatit do 8. 

června. Děti z farnosti mají nárok na 

farní příspěvek. 

http://www.bihk.cz/

