
Zamyšlení nad evangeliem 

svátku Křtu Páně 

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Ja-

nem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on 

se bránil a říkal: „Já bych měl být po-

křtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ 

Ježíš mu však na to řekl: „Nech tak ny-

ní, neboť je třeba, abychom zcela splni-

li Boží vůli.“ I vyhověl mu. Jakmile byl 

Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A 

hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha 

Božího jako holubici, jak se snáší a se-

stupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: 

„To je můj milovaný Syn, v něm mám 

zalíbení.“ 

Pán se ponižuje a řadí se mezi nás 

hříšníky 

Této neslýchané skutečnosti se podivil i 

sv. Jan. Ježíš však sám svou pokoru 

odůvodňuje tím, že přišel vyplnit 

všechnu spravedlnost, čili vůli Boží. 

Každý člověk potřebuje odpuštění a mi-

lost. Ježíš se však pokorně z Božské 

lásky a vůle řadí mezi články hříšného 

lidského řetězu, do vln hříšného lidské-

ho proudu, sestupuje do křtu utrpení, 

aby nás zachránil před utonutím v kal-

ném proudu hříchu. Jakou starost o 

svou spásu mám vzhledem k Ježíšovu 

ponížení a poslušnosti vůle Boží? 

 

Kdo se ponižuje, bude povýšen 

Toto slovo Páně se vyplňuje nejprve na 

něm samém: okamžik jeho sebeponíže-

ní mezi nás – hříšníky - je též okamži-

kem jeho oslavy nebeským Otcem a sv. 

Duchem. „Ty jsi můj milý Syn!“ zna-

mená slavnostní nebeské ověření Kris-

tova poslání. Odlesk této chvíle padá v 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE Svátek křtu Páně 

8. 1. 2017   9:00 - mše sv. za + Alfreda Krupku, rodinu Krupkovu a Martínkovu 

  18:30 - mše sv.   

PONDĚLÍ   

9. 1. 2017   

ÚTERÝ  

10. 1. 2017 18:00 - mše sv. za farnost 

STŘEDA  

11. 1. 2017   8:30 - mše sv. za požehnání a uzdravení syna 

ČTVRTEK  

12. 1. 2017 18:00 - mše sv. za Jarmilu Wawreynovou 

PÁTEK  

13. 1. 2017 18:00 - mše sv. za dary Ducha svatého, požehnání  a ochranu 

SOBOTA  

14. 1. 2017  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE  

15. 1. 2017   9:00 - mše sv. za rodinu Kukolosovu 

  18:30 - mše sv.  za požehnání pro Matyáše 

Poříčí - neděle 7:40 

Žacléř – neděle 11:00; Radvanice – sobota 17:00; Pilníkov – sobota 15:00 
 

PRAVIDELNÉ AKCE 

PONDĚLÍ  1. pondělí v měsíci – setkání seniorů od 15 hod. na faře. 

ÚTERÝ  

STŘEDA Adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího Milosrdenství 

ČTVRTEK  

PÁTEK 3. pá v měs.: od 17hod – setkání ministrantů, od 19 hod. setkání mládeže 

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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Boží lásce a v darech Ducha Svatého 

dnes i na mne, jenž jsem nehodným 

údem Kristova tajemného těla. Chci být 

Pánu vděčný za tento úžasný dar! 

Přiblížení nejsvětější Trojice k lid-

stvu 

Hřích zavřel nebe a vzal lidem dary 

Ducha svatého. Spásné dílo a ponížení 

Páně otevírá nám opět nebe a dává nám 

Otce i Ducha svatého s Kristem Pánem, 

naším božským bratrem. „Miluje-li kdo 

mne, mé slovo bude zachovávat; a můj 

Otec bude ho milovati, i přijdeme k 

němu a příbytek si u něho učiníme.“  
 

(www.fatym.com)Perly a chléb 1. díl, Perly a 

chléb 2. díl autor: Josef Hrbata rok vyd.: 1991 

vydalo: katolické nakladatelství COR JESU, 

Český Těšín ISBN: 80-900746-1-8 

Co nás asi čeká? 

Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje 

tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou 

tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin ob-

rátí k tobě svou tvář a dopřeje ti poko-

je! (Nm 6,22-27) 

Začínáme nový rok. Možná do něj 

vstupujeme s obavami, co přinese:  Jak 

se bude vyvíjet situace ve světě, v naší 

zemi, v místě, kde žijeme, v našich ro-

dinách, v našem osobním životě. 

Nenechme se těmito obavami ochromit. 

Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost: 

Žehná nám - nabíjí nás svou životodár-

nou silou, 

chrání nás – soustředí na nás svou po-

zornost, 

rozjasňuje nad námi svou tvář – přijímá 

nás takové, jací jsme, 

je nám milostivý – odpouští nám na zá-

kladě milosrdenství, 

obrací k nám svou tvář – nenechává nás 

opuštěné. 

Dopřává nám pokoj - zbavuje nás napě-

tí a smiřuje v nás to lidsky nesmiřitelné, 

pomáhá nám uzdravovat vztahy s dru-

hými lidmi i náš vztah s ním. 

Začněme nový rok s nadějí, že ve všem, 

co nás čeká, v radostném i těžkém, bu-

de Bůh s námi. 
(www.vira.cz) 

 

Vystoupení smíšeného pěvecké-

ho sboru Chorea Corcontica  
 

Koncert pro Tříkrálovou sbírku se 

uskuteční v neděli 8. 1. 2017 ve 

14:00 hodin v Kostele Narození 

Panny Marie v Trutnově. Všichni 

jste srdečně zváni. 
 

Bůh je větší než jakýkoliv hřích 
 

Ve středu 14. 12. 2016 se v aule Pavla VI. 

konala za účasti sedmi tisíc lidí generální 

audience. Cyklus o křesťanské naději po-

kračoval katechezí, kterou také dnes uvedl 

úryvek z proroka Izaiáše (Iz 52,7.9-10) o 

poslovi, jenž přináší zvěst pokoje.  
 

Papež František mimo jiné řekl: 
  

„Bůh neopustil svůj lid a nenechal se 

přemoci zlem, protože On je věrný a 

Jeho milost je větší než hřích. 

Toto se musíme naučit; jsme však tvr-

dohlaví a neučíme se. 

Zeptám se: kdo je větší? Bůh nebo 

hřích? Bůh! 

A kdo nakonec zvítězí? Bůh nebo 

hřích? Bůh. 

On je schopen přemoci ten největší, 

nejhanebnější, nejstrašnější a nejhorší 

hřích. 

Jakou zbraní Bůh přemáhá hřích? Lás-

kou! 

Takový je význam slov „Bůh kraluje“. 

To jsou slova víry v Pána, který se svou 

mocí sklání a snižuje k lidstvu, aby na-

bídnul člověku milosrdenství a osvobo-

dil jej od toho, co v něm znetvořuje 

krásný Boží obraz. 

Když jsme totiž v hříchu, Boží obraz je 

znetvořen. 

A dovršením lásky bude právě Králov-

ství založené Ježíšem, ono Království 

odpuštění a pokoje, které slavíme o Vá-

nocích a které se definitivně uskutečňu-

je o Velikonocích. 

Nejkrásnější radostí Vánoc je vnitřní 

radost z tohoto pokoje. 

Pán smazal moje hříchy, Pán mi odpus-

til a smiloval se nade mnou, přišel mne 

zachránit. Toto je vánoční radost!“ 
 

 (16. 12. 2016, papež František  

Převzato z webu České sekce Radio Vati-

cana, Redakčně upraveno) 

Úmysly apoštolátu modlitby na 

LEDEN 
 

Evangelizační úmysl: Křesťanská jed-

nota - Za všechny křesťany, aby se ve 

věrnosti učení Pána zasazovali modlit-

bou a bratrskou láskou za obnovení pl-

né církevní jednoty, a tím napomáhali 

odpovědět na současné výzvy lidstva. 
 

Národní úmysl: Za církev v naší vlasti, 

aby se nespokojila s pouhou sebepre-

zentací, ale usilovala o evangelizaci 

současného světa  
 

Informace z farnosti 
 

Prosíme rodiče mladších ministrantů (1. 

- 4. třída), aby po mši svaté v neděli 8. 

ledna zůstali na krátkou schůzku 

s Michalem Nesvadbou.  
 

V sobotu 14. 1. bude farní ples. Všichni 

jste srdečně zváni. Vstupenky jsou k 

dispozici v kanceláři na faře. 

Prosíme o dary na ples do tomboly. 
 

V pátek 20. 1. bude setkání ministrantů 

od 17 hod. a setkání mládeže od 19 

hod. na faře. 
 

Nedělní kavárna bude tentokrát 

z důvodu konání plesu až 22. 1. 
 

Dětská mše sv. v únoru bude třetí nedě-

li (19. 2.), druhou neděli bude požehná-

ní nemocným (12. 2.) 
 

Do připravené tabulky na stolku zapi-

sujte úklidové skupinky na rok 2017. 

Prosíme o nové skupinky, ideální počet 

členů ve skupince je 3 – 4 osoby. 

http://www.fatym.com/

