
Květen - měsíc Panny Marie 

Měsíc květen bývá oblíben z různých 

hledisek. 

 

Na naší polokouli pokračuje jaro svými 

četnými a barvitými květy; klima je 

vhodné na procházky a výlety. V litur-

gii spadá květen vždycky do velikonoč-

ního období, doby, ve které zní "alelu-

ja" a Kristovo mystérium se vyjevuje ve 

světle Zmrtvýchvstání a velikonoční ví-

ry. Je to i doba očekávání Ducha svaté-

ho, který o Letnicích s mocí sestupuje 

na rodící se církev. S oběma těmito 

kontexty, "přirozeným" a liturgickým 

dobře ladí církevní zvyklost zasvětit 

měsíc květen Panně Marii. Ona je 

vlastně tím nejkrásnějším květem stvo-

ření, "růže", jež se rozvinula v plnosti 

času, kdy Bůh posláním svého Syna da-

roval světu nové jaro. A současně je 

pokornou a diskrétní protagonistkou 

prvních kroků křesťanského společen-

ství: Maria je jeho duchovním srdcem, 

protože sama její přítomnost uprostřed 

učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a 

pečetí daru Jeho Ducha... 

(převzato z: webu české sekce Vatikánské-

ho rozhlasu Red (Benedikt XVI. 9.5.2010) 

Opravdová láska snižuje 

práh naší choulostivosti 
 

 

   Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 6. neděle velikonoční  

6. 5. 2018  9:00 - mše sv. za Oldřicha, Zdeňku, Pavla a Dagmar Kuželovy, Fran-

tiška a Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou 

  18:30 - mše sv.  za Marii Chrastinovou a Marii Malaníkovou 

PONDĚLÍ   

7. 5. 2018 18:00 – mše sv.  

ÚTERÝ Panna Maria prostřednice všech milostí 

8. 5. 2018 18:00 –mše sv. za farnost 

STŘEDA  

9. 5. 2018 08:30 – mše sv. za Jaroslava a Libuši Koplíkovy, Jiřího Huňku a Vác-

lava Košťála 

ČTVRTEK Slavnost Nanebevstoupení Páně 

10. 5. 2018 18:00 – mše sv..  za uzdravení a za rodiče 

PÁTEK  

11. 5. 2018 18:00 -  mše sv. za posilu a pomoc v nemoci 

SOBOTA  

12. 5. 2018  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 7. neděle velikonoční  

13. 5. 2018   9:00 - mše sv. za +Marii Dohnanskou a živé a + z rodiny 

  18:30 - mše sv.  za Dagmar Źďárskou a Alenu Řezníčkovoou 

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 
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Musíme milovat, až to bolí!  

Nestačí říci: “Miluji.”  

Musíme tuto lásku vložit do konkrét-

ních skutků.  
(Matka Tereza) 

 

Slova “miluji tě” dnes vypouštíme z úst 

jako komiksovou bublinu, která se 

vznáší nad našimi hlavami s roztouže-

nými výrazy. Říct někomu “miluji tě” 

je stejně nezávazné jako pochválit mu 

auto nebo šaty. Slova o tom, že láska je 

spojená i s bolestí, se zdají být jako ne-

patřičné rušení této idylky, jako morali-

zování, které člověku komplikuje život. 

Copak bolest nezbytně patří k tak úžas-

nému pocitu, jakým je stav zamilova-

nosti? 

Život nás ale učí, ze láska a bolest spolu 

chodí v podivné symbióze a vzájemně 

se potvrzují. Když matka dává život dí-

těti, tak to vždycky bolí. Pro radost z 

nového života však matka na bolest 

hned zapomíná, láska ji promění v ti-

chou radost. Také nemoc dítěte bolí 

matku víc než noci probděné nad jeho 

horečnatými sny. A když se dítěti uleví, 

ulehčí se i matce, ačkoli je po fyzické či 

duševní stránce vyčerpaná. Lásku sa-

mozřejmě velmi bolí, když jí někdo 

křivdí nebo když naráží na nepochopení 

a odcizení. Nejvíc ji ale trápí, když ne-

ví, co si má počít, aby pomohla tomu, 

na kom jí záleží. 

 

Matka Tereza svou lásku potvrzovala 

každodenní bolestí rukou, nohou, často 

i celého těla. Věděla, jak bičuje déšť, 

jak bolí hlad a žízeň, jak spaluje slu-

neční žár, jak dotírá zima v noci bez 

přístřeší. Láska pro ni nebyla jen slo-

vem, komiksovou bublinou bez obsahu, 

ale všední žitou realitou. 
 

Je zapotřebí, abychom si položili nepří-

jemnou otázku: Když říkáme, že milu-

jeme, vydáváme se opravdu cele? Není 

to spíš tak, že chceme milovat, ale ne-

chceme trpět? Bolest si nás ale stejně 

najde, i když nejsme odhodláni k oběti. 

Smrt nám v posledku vezme i to, co 

nám bylo nejdražší. Jen opravdová lás-

ka a vydanost snižuje práh naší chou-

lostivosti. Takovou lásku spojenou s 

obětí potom přijímá a proměňuje v ra-

dost sám Pán. 
 

(www.vira.cz)  
 

Maria není cestou;  

Maria stojí tam, kde se ji-

ným podlamují kolena 
 

MARIA  NENÍ  CESTOU 
 

Jedním z dávno uctívaných Mariiných 

obrazů je tzv. Hodegetria, „průvodkyně 

na cestě“. Je pojmenován podle byzant-

ského kostela v Istanbulu, který stál na 

trase karavan. Než se vůdci karavan 

vydali na nebezpečnou službu průvodců 

pouští, předstoupili před tento marián-

ský obraz a vyprošovali si Boží požeh-

nání. 

Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a 

pravou rukou na něho ukazuje: „Udělej-

te, cokoli vám nařídí.“ Udává směr ces-

ty. Tato mariánská ikona je vlastně na-

malovanou prosbou: „Obrať, co jde 

špatným směrem!“ 

Maria není cestou, cestou je sám Kris-

tus, ale ona je znamením na cestě: 

„Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Ne to, co 

říkají media či píší noviny. Dělejte to, 

co vám říká v Písmu svaté. Maria tou 

cestou sama šla. 
 

UDĚLEJTE, COKOLI VÁM NAŘÍDÍ. 

(Jan 2,5) 
 

MARIA STOJÍ TAM, KDE SE JINÝM 

PODLAMUJÍ KOLENA 
 

Maria stojí u kříže. Apoštolové utekli, 

když situace začala být vážná. Maria 

zůstala. Stojí při svém synu a stojí i při 

svém poslání. Je schopna stát tam, kde 

se jiným podlamují kolena. Tomu ří-

káme statečnost. 

Statečnost není ctnost útoku. Útok je 

záležitostí odvahy a trvá jen okamžik. 

Statečnost je ctnost vytrvalosti, výdrže. 

Žena, která od svého nemocného muže 

neuteče, ale vydrží a vytrvá, je statečná. 

Kněz, který věrně hlásá víru, i když je 

stále vystaven odporu, je statečný. 

Ježíš spatřil matku, která stála u jeho 

kříže. 

(srov. Jan 19,25) 
 

(Zpracováno podle knížky Joachima Meis-

nera: Meditace o Panně Marii, kterou vy-

dalo Karmelitánské nakladatelství) 

 

Informace z farnosti 
 

Setkání seniorů bude v pondělí 7.5. Na 

setkání přijde Mgr. Alena Křivská. Bu-

de mít přednášku o historii. Mši od 18 

hodin povede P. Rybář. 
 

V úterý 8. 5. v 18:45 bude příprava lek-

torů na nedělní čtení. 
 

V sobotu 12. 5. bude misijní klubko od 

9 do 11 hodin na faře. Od 9 do 10 před-

náška pro děti, od 10 do 11 hodin pře-

náška pro dospělé na téma Svět indic-

kých dětí a Adopce na dálku.  
 

Dětská mše bude v neděli 13.5.  
 

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. 
 

Otevřené setkání modlitby matek bude 

v úterý 15. 5. od 20 hod. na faře. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na 

květen: 
 

Evangelizační úmysl:   
 

Za poslání laiků 

Aby laici mohli své jedinečné poslání 

naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči 

výzvám, kterým svět dnes čelí. 

 

Národní úmysl: Za milost zakusit lás-

kyplný pohled, kterým nás Bůh trvale 

provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).  

http://www.vira.cz/

