Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství
NEDĚLE
22. 1. 2017

3. neděle v mezidobí
9:00 - mše sv.

za živé a + členy rodiny Beranovy a Ryantovy

18:30 - mše sv.
PONDĚLÍ
23. 1. 2017
ÚTERÝ
24. 1. 2017
STŘEDA

18:00 - mše sv.

25. 1. 2017

8:30 - mše sv.

ČTVRTEK
26. 1. 2017

18:00 - mše sv.

za farnost

PÁTEK
27. 1. 2017
SOBOTA

18:00 - mše sv.

28. 1. 2017

8:30 – boh. sl.

NEDĚLE

4.neděle v mezidobí

29. 1. 2017

9:00 - mše sv.

za Prokopa a Ivana Bartoňovy k narozeninám

18:30 - mše sv.
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
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

Adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího Milosrdenství

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. Adrian Sedlák O.Praem: mobil: 737556262; sedlakreverend@centrum.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV

FARNÍ ZPRAVODAJ

22. 1. 2017 / 3

Týden modliteb za jednotu
křesťanů

jednotě a po takovém jednání, které k ní
vede. To vše se nelze naučit, to si potřebujeme vyprosit.

začal 18. 1. 2017, kdy jsme slavili památku Panny Marie, matky jednoty
křesťanů.

Modlitba za jednotu křesťanů

Tématem tohoto modlitebního týdne,
kdy chceme prosit za jednotu křesťanů, je citát:
„Smíření – Kristova láska nás nutí“.
(2K 5,14)

Bože všech národů, nauč nás,
jak jít vstříc svým bratřím a sestrám z
jiných církví.
Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným
srdcem,
abychom se dokázali učit od všech
církví a kultur.
Prameni a zdroji vší jednoty,
daruj nám jednotu, kterou si pro nás
Kristus přeje.
Amen
(www.modlitby.cz)

Jakou dobrou zprávu bych rád
Povinností všech křesťanů usilovat o slyšel?
jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější
však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.
Abychom jej však mohli přijmout, musíme být na to připraveni. Proto se máme sjednotit v modlitbách a vyprošovat
především obrácení srdcí křesťanů, které je podstatnou podmínkou jednoty.
Musíme pro ně vyprošovat touhu po

Celý týden se bezdůvodně těším na příští setkání.
A pak tedy zase jednoho smutného zimního večera sedím na školní židličce
uprostřed svých mlčenlivých neznámých.
Tak čím nás budou chtít zaujmout
dnes?
Přichází muž kolem šedesátky.

Radostná zpráva mění život k lep- obchod, život… A pak se stal zázrak. hé odškodnění, které žádá moje ego. Dotýká se můj život Ježíšova
Řekové navzdory tomu, že byli Matně cítím, že ve výkladu přednášejí- srdce?,
šímu
„Možná víte, že evangeliím se také říká
radostná zvěst… Co je to ale radostná
zvěst?
Skutečná radostná zvěst je informace,
která mění život k lepšímu.

Znáte legendu o Marathónu?
V této vesnici nedaleko Athén se Řekové v pátém století před Kristem pokusili
odrazit Peršany, kteří měli desetinásobnou převahu. Všichni se obávali, že tuto
bitvu Řekové prohrají, a v Athénách se
lidé připravovali na útěk. Věděli totiž
dobře, že v případě, že by prohráli, Peršané by byli během několika hodin u
jejich bran, a bez okolků by znásilňovali jejich ženy, zabíjeli starce a děti a
drancovali všechno, co by ji padlo pod
ruku. Většina Athéňanů se tedy chystala opustit všechno, domov, majetek,

v menšině, vyhráli! A Athény, krásné
Athény, byly zachráněny! Jeden řecký
voják uběhl čtyřicet dva kilometrů dělících Marathón od Athén, aby tuto radostnou zvěst oznámil svým lidem co
nejrychleji. Doběhl, předal zprávu, pak
se zhroutil – a zemřel vyčerpáním.
Dokázal přinést skutečně dobrou zprávu, jednu z těch, které udělají opravdu
radost. Athéňané mohli zůstat doma a
nemuseli se bát, že budou vyvražděni!

cího je něco hlubšího, něco vyššího,
něco, co nedokážu rozluštit…
Mužova tvář se rozjasní milým úsměvem.
„Je divné, co vám říkám, že? Zdá se to
málo věrohodné. A přesto to někteří zažili.
Nikdy nevíme, co se nás dotkne: které
slovo, který větný obrat. Já sám se dnes
před vámi cítím bezmocný. Jsem jen
prostý posel zprávy, která je větší než
já, a doufám, že skrze slova, která vám
A ta novina, kterou vám přináší Kristus říkám, budou někteří z vás zasaženi…“
nyní, dnes večer, je to, že vás Bůh miluje, ať je vaše duše jak chce černá… Ne- Řekni jen slovo
ní tohle dobrá zpráva? Úžasná zpráva?
Jen si představte: kdybyste se po těchto Nikdo nereaguje. Najednou si vzpomeslovech mohli osvobodit od břemene nu na jednu větu: Řekni jen slovo a má
strachu, vidět život ve veselejším svět- duše bude uzdravena. Slyšel jsem ji
le jako Athéňané, kteří se ráno viděli nejmíň tisíckrát, ale nepamatuji si kdy.
v hrobě a už týž večer mohli znovu po- Dnes cítím, že je v ní něco skryté, ale
cítit radost, že můžou v klidu a bez ne- co?
bezpečí žít dál ve svých domovech…“ Vracím se domů zaražený. Řídím pustými ulicemi s pocitem cizince ve
vlastním městě.
Nikdy nevíme, co se nás dotkne
Když si lehnu, nemůžu usnout.
Nechávám své myšlenky volně plout… Dlouho jsem potmě vzhůru.
Jakou dobrou zprávu bych rád slyšel já?
Že nám obnoví naše producentské
smlouvy? Že nás náš bývalý vedoucí
veřejně požádá o odpuštění? Že mi moje žena vyjádří vděk? Jasně vidím, že
všechny tyhle fantazie by bylo jen ubo-

Řekni jen slovo…
(www.vira.cz Zpracováno podle knížky
Thierry Bizot: Anonymní katolík
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.Redakčně upraveno, včetně doplnění mezititulků.)

ptal se papež František v ranním kázání
“Zamysleme se nad svým srdcem –
vnímám, že se v něm svádí boj? Mezi
pohodlností a službou druhým, mezi zábavou a modlitbou či adorací? Cítím,
že tu probíhá zápas? Je v něm vůle po
konání dobra anebo něco jiného, co se
jeví asketicky, ale brání mi v pohybu?
Věřím tomu, že Ježíšovo srdce cítí dojetí, když pohlédne na můj život? Pokud
tomu totiž nevěřím, musím se hodně
modlit o milost takové víry. Každý z nás
ať prohledá své srdce a zjistí, v jaké je
situaci. A prosme Pána, abychom byli
takovými křesťany, kteří dokáží rozlišit,
co se děje v jejich srdci, a dobře zvolit
cestu, kterou nás Otec přitahuje k Ježíši.“ (www.radiovaticana.cz –výběr LŠ)

Informace z farnosti
Děkujeme všem, kdo se podílely
na přípravě a organizaci plesu.
V neděli 22.1. je otevřena nedělní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
Dětská mše sv. v únoru bude třetí neděli (19. 2.), druhou neděli bude požehnání nemocným (12. 2.)
Do připravené tabulky na stolku zapisujte úklidové skupinky na rok 2017.
Prosíme o nové skupinky, ideální počet
členů ve skupince je 3 – 4 osoby.

