
  

Josef Jaroslav Beran 
(29. prosince 1888 Plzeň – 17. května 

1969 Řím)  

 
 

byl katolický duchovní a teolog, 33. ar-

cibiskup pražský a primas český v le-

tech 1946–1969 a od roku 1965 kardi-

nál. 

Byl politickým vězněm nacismu i ko-

munismu, komunistický režim mu na-

víc po většinu času znemožnil spravo-

vat diecézi. Po jmenování kardinálem 

prožil poslední roky svého života jako 

vyhnanec v Římě. 

Když zemřel, kardinál Šeper jej označil 

za druhého svatého Vojtěcha. V roce 

1998 byl zahájen proces jeho blahoře-

čení. 

 

Když kardinál Beran zemřel, komunis-

tická vláda nepovolila převoz těla do 

vlasti. Jeho hrob se nachází poblíž hro-

bu svatého Petra, mezi hroby Pia XI. a 

Pia XII. Je jediným Čechem, kterému 

se dostalo té pocty být pohřben po boku 

papežů v kryptách svatopetrské baziliky 

v Římě. Paradoxně se tak stalo díky 

komunistické vládě v Československu, 

která zakázala převoz jeho těla do vlas-

ti. Pavel VI. také oproti zvyklostem 

osobně vedl pohřební obřady. 

 

 Papež František v lednu 2018 povolil 

převoz ostatků kardinála Berana do 

Česka. Dne 19. dubna mají být ostatky 

vyzvednuty ze sarkofágu ve svatopetr-

ské bazilice, 20.–23. dubna bude možno 

ostatky veřejně uctít v Praze a 23. dub-

na 2018 večer (na svátek sv. Vojtěcha, 

Beranova předchůdce na pražském bis-

kupském stolci) budou uloženy do sar-

kofágu v katedrále sv. Víta. 

(www.wikipedie.cz) 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 4. neděle velikonoční  

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

  18:30 - mše sv.  za Dominika Krause 

PONDĚLÍ  Svátek sv. Vojtěcha 

23. 4. 2018   

ÚTERÝ sv. Jiří 

24. 4. 2018 18:00 –mše sv. za farnost 

STŘEDA Svátek sv. Marka  

25. 4. 2018 08:30 – mše sv.  

ČTVRTEK  

26. 4. 2018 18:00 – mše sv..   

PÁTEK  

27. 4. 2018 18:00 -  mše sv.  

SOBOTA  

28. 4. 2018  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 5. neděle velikonoční /sv. Kateřina Sienská 

29. 4. 2018   9:00 - mše sv. za sestru Stanislavu a dceru Mařenku 

  18:30 - mše sv.  za + rodiče, manžela a sestru 

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 
 

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 
 

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV 

FARNÍ ZPRAVODAJ          22. 4. 2018 / 16      

mailto:farnost@arcidekanstvi-tu.cz
http://www.arcidekanstvi-tu.cz/
mailto:sedlakreverend@centrum.cz


Zápis z PRF ze dne 9. 4. 2018 

Přítomni: P. Adrian, J. Čížek, M. Ne-

svadba, V. Nesvadbová, H. Mandys, M. 

Mandysová, J. Špelda, L. Špeldová, V. 

Meisnerová, A. Kadlec, S. Freibert, P. 

Fabian, M. Špicarová, M. Semeráková, 

V. Jansa 

Omluvena: Z. Božková 

1. Poděkování a rekapitulace Veliko-

noc. Návrh obnovit čtení úvodů, adora-

ce u Božího hrobu do 16 hod., větší za-

pojení věřících do liturgie (přímlu-

vy).Začátek Velikonoční vigilie ve 20 

hod. se osvědčil. 

2. První svaté přijímání: schůzka s rodi-

či v týdnu před 1. svatým přijímáním– 

rozdělení čtení a přímluv. Od středy 18. 

4. přebírá přípravu P. Adrian. V sobotu 

26. 5. bude od 10 hod. nácvik liturgie a 

první zpověď dětí. První svaté přijímání 

bude 27. 5. v neděli při mši sv. od 9 

hod. Dětí je letos 12.  

3. Přípravou na biřmování pověřil P. 

Adrian jáhna Michala. První informa-

tivní schůzka v pátek 20. 4. od 19 hod. 

Představení kandidátů bude asi v neděli 

20. 5. při ranní mši sv. 

4. Svatodušní vigilie připadá na sobotu 

19. 5., začátek bude ve 21 hod., povede 

ji P. Pilz. Přípravou liturgie (rozdělení 

služeb) je pověřen jáhen Michal. 

5. Je naplánován jednodenní výlet mi-

nistrantů do Adršpachu, bližší informa-

ce u P. Fabiana a L. Jandy. 

6. Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. 

5. Hlavním organizátorem je jáhen Mi-

chal. Program: koncerty Collegium 

Musicum a Chorea Corcontica, dopro-

vodný program výstup na věž, misijní 

koláč a jarmark, komentovaná prohlíd-

ka kostela (Jana Bartoňová). Začátek 

mší sv. v 18 hod., konec ve 22 hod.  

7. V sobotu 2. 6. bude diecézní setkání 

ministrantů v Litomyšli, zájemci zapi-

sujte děti do připravené tabulky vzadu 

na stolečku. 

8. V neděli 3. 6. bude průvod Božího 

těla, začátek mše od 8 hod. Mše sv. v 

Poříčí nebude.  

9. Farní den je přesunut mimořádně na 

pátek 22. 6. od 16 hod. na Para dráze. 

Kdo má zájem, může na sobotu přespat 

ve spacáku. 

10. V neděli 24. 6. bude poutní mše 

svatá od 15 hod. v Janské kapli. 

11. Poutní slavnost sv. Petra a Pavla 

bude v Poříčí 1. 7. od 7:40 hod. 

12. Bohoslužby o prázdninách budou 

ve změněném čase. Út, St, Čt ráno v 

8,30, večerní budou pouze v pátek v 18 

hod. a v neděli od 18,30. 

13. Ve Voletinách došlo ke krádeži na 

hřbitově, hřbitov nyní zamyká a kontro-

luje Městská policie. 

14. Letní tábor v Miletíně se koná v 

termínu 14. až 21. 7. Téma tábora je 

prorok Nehemjáš, kapacita je naplněna. 

Cena 2.100 Kč, děti z farnosti mají ná-

rok na farní příspěvek. Zaplatit je po-

třeba do 12. 5.  

15. Letní vodák Otava: 15. – 21. 7. Po-

jede se vlakem + doprovodné vozidlo, 

více her a aktivit na souši, protože jsou 

kratší úseky vody. Budou opět společná 

farní trička. Cena 2.300 Kč, děti z far-

nosti mají nárok na farní příspěvek. Za-

platit je potřeba do 8. 6. 

16. V Dračí rokli vlastní farnost velký 

pozemek. Město Trutnov navrhuje far-

nosti spolupráci na vybudování rela-

xační zóny. Je v jednání. 

17. Odstávka varhan proběhne 11. – 24. 

6. Vít Mišoň provede výměnu ventilá-

toru, drobné opravy a bude zjišťovat, 

jaké další opravy jsou třeba. 

18. Vedení farní kroniky se ujal S. Fre-

ibert, informoval o předpisech, způsobu 

a formě vedení, a požadavcích, které je 

potřeba dodržet.  

19. Varhanní festival se letos přesouvá 

z června na září, více informací bude 

později. 

Zapsala V.M. a M.S 

Informace z farnosti 
 

V neděli 22.4. bude sbírka na boho-

slovce.  
 

Dnes po mši svaté bude farní kavárna. 

Všechny vás zveme. Zveme také minis-

tranty, kteří budou odměněni za minis-

trantskou službu o Velikonocích. 

 

V úterý (24.4.) od 18:45 hodin zveme 

do farního sálu zájemce o promítání fo-

tografií a povídání o zážitcích z poutní 

cesty do Izraele (zvou Vendula a Mi-

chal). 
 

V postních pokladničkách se  vybralo 

3630 Kč. Všem dárcům děkujeme. 
 

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. 
 

Srdečně zveme na setkání s Mgr. Voj-

těchem Homolkou, vedoucím projektu 

Diecézní charity z Adopce na Dálku 

SVĚT INDICKÝCH DĚTÍ Sobota 12. 

5. od 9 hod na faře. Od 9 hod. program 

pro děti: v rámci Misijního klubka 

zveme všechny děti, které zajímá, jak 

žijí a jak si hrají děti v Indii - Promítání 

fotografií a videí z Indie, praktická 

ukázka oblíbených her indických dětí. 

Od 10 hod bude program pro dospělé: v 

průběhu besedy pro dospělé Mgr. Voj-

těch Homolka představí projekt Adopce 

na dálku hradecké diecézní Charity a 

bude promítat fotky a videa. Mluvit bu-

de hlavně o návštěvách dětí ve školách 

a vzdělávacích centrech, o setkáních s 

absolventy a o tom, kde v Indii pomá-

hají peníze z Tříkrálové sbírky. 

Ve sbírce na Sýrii se vybralo 8.413 Kč. 


