
Svátek Uvedení Páně do chrámu 

(2. 2.) se lidově nazývá Hromni-

ce. Tento den se slaví i Světový 

den zasvěcených osob. 

 

 
 

Svátkem Hromnic  
 

dříve končila vánoční doba. Tento svá-

tek připomíná událost, kdy Maria a Jo-

sef přinesli Ježíše 40 dní po jeho naro-

zení do jeruzalémského chrámu, aby ho 

odevzdali Bohu. V chrámě ho 

pak stařec a  prorok Simeon nazval 

"světlem k osvícení pohanů". Tento 

svátek je doprovázen žehnáním svící. 

Lidový název „hromnice“ vznikl prá-

vě kvůli svěcení svíček, které se roz-

svěcely při modlitbě v "temných chví-

lích života", např. i při bouřce… 
 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; 

kdo mě následuje, 

nebude chodit ve tmě, 

ale bude mít světlo života. 

To světlo svítí v temnotě, 

ale tma je nepohltila.“  
(srov. Jan 8,12; 1,5) 

 

Hromnice: střetnutí chaosu a 

světla (Benedikt XVI.) 
 

Liturgie Hromnic vyzdvihuje přede-

vším skutečnost setkání dítěte Ježíše a 

starce Simeona. Proto také byl tento 

svátek v řeckém prostředí pojmenován 

Hypapanti, tj. setkání. V tomto setkání 

dítěte a starce vidíme setkání zanikají-

cího pohanského světa a nového začát-

ku v Kristu, setkání upadajícího období 

Staré smlouvy a nového období církve 

národů. 
 

Střetnutí tmy a světla 
 

Druhý význam svátku Hromnic navazuje 

na slova Simeona, jenž toto dítě nazývá 

„světlem k osvícení pohanů“. V návaz-

nosti na tento výrok se pak svátek po-

stupně přetvářel ve slavnost světla. Teplé 

světlo svící má být výstižným symbolem 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

NEDĚLE 4. neděle v mezidobí 

29. 1. 2017   9:00 - mše sv. za Prokopa a Ivana Bartoňovy k narozeninám 

  18:30 - mše sv.  za Rudolfa Petra 

PONDĚLÍ   

30. 1. 2017   

ÚTERÝ Památka sv. Jana Bosca 

31. 1. 2017 18:00 - mše sv. za farnost 

STŘEDA  

1. 2. 2017   8:30 - mše sv. za + Jaroslava a Libuši Koplíkovy, Vladimíra a Bohusla-
vu Pulcovy a Marii Janouškovou 

ČTVRTEK Svátek Uvedení Páně do chrámu 

2. 2. 2017 18:00 - mše sv. za Josefa Silného a bratra 

PÁTEK sv. Blažej 

3. 2. 2017 18:00 - mše sv.  

SOBOTA  

4. 2. 2017  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 5. neděle v mezidobí 

5. 2. 2017   9:00 - mše sv. za Jiřího Špeldu k narozeninám a za živé a + z rodiny 
Vítků a Špeldů 

  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 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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pro světlo větší, které vychází z postavy 

Ježíše. 
 

V Římě pak toto světelné procesí vytlači-

lo ohlušující a nevázaný pohanský prů-

vod, zvaný Amburbale. Tak se v tomto 

procesí ještě jednou projevil původní vý-

znam tohoto setkání – divoký řev pohan-

ského světa se setkává se „světlem k 

osvícení pohanů“, s jemným a pokorným 

světlem Ježíše Krista. 
 

Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy 

a světla – nám má dodat odvahu, aby-

chom setkávání s Bohem nevnímali jako 

ztrátu času, nýbrž jako jedinou cestu, kte-

rá může temnotě a chaosu dát smysl. 
 

(www.pastorace.cz, Zpracováno podle knihy 

Josepha Ratzingera (Benedikt XVI.) 

„Boží světlo v naší době“, kterou vydalo nakla-

datelství Paulínky. redakčně upraveno.) 
 

Vyšel přípravný dokument o 

mladých lidech 
 

Vatikán představil přípravný dokument k 

příští biskupské synodě (říjen 2018). Je-

jím tématem bude „Mladí lidé, víra a roz-

lišování povolání“.  
  

Vydání dokumentu zahajuje fázi sbírání 

informací z celého světa, a to i od mla-

dých lidí, pro které Vatikán spustí samo-

statné internetové stránky. 

 „To jsem vám řekl, aby má radost byla 

ve vás a vaše radost byla úplná (Jan 

15,11): takový je Boží plán pro muže i 

ženy všech dob a tedy také pro všechny 

mladé lidi 3. tisíciletí, nikoho nevyjíma-

je.“ Těmito slovy začíná přípravný do-

kument k příští biskupské synodě. 

  

Povoláni k lásce a plnému životu 
 

Setkání biskupů, kterému předchází více 

než roční přípravy, bude věnováno mla-

dým lidem (ve věku 16-29 let, podle 

místních podmínek i jinak), víře a rozli-

šování povolání. Církev se při něm chce 

ptát, jak doprovázet mladé lidi, aby po-

znali a přijali Boží povolání k lásce a pl-

nému životu, i jak mohou mladí pomoci 

hlásat evangelium – Radostnou zprávu. 

Povoláním se přitom rozumí široká škála 

rozhodnutí, která vedou člověka k „pl-

nosti radosti“: volba životního stavu 

(manželství, kněžství, zasvěcený ži-

vot…), zaměstnání, sociální nebo politic-

ká angažovanost, nakládání s časem a 

penězi apod. 

Vydání přípravného dokumentu zahajuje 

fázi synody, kdy budou dotazovány cír-

kevní instituce po celém světě o tom, 

v jakých situacích mladí lidé žijí. Součás-

tí textu je tedy i dotazník, který se skládá 

z několika statistik, 18 otázek (3 z nich se 

liší v závislosti na kontinentu) a výzvou 

popsat několik dobrých pastoračních ak-

tivit týkajících se doprovázení a rozlišo-

vání povolání. Sdílení těchto zkušeností 

může církev obohatit, uvádí autoři. 
 

Internetové stránky pro mladé 
 

Jak bylo zdůrazněno na tiskové konfe-

renci, do přípravné fáze mají být zapojeni 

i samotní mladí lidé. To potvrzuje i papež 

František v dopise, který mladým napsal: 

„Přál jsem si, abyste byli středem pozor-

nosti, protože vás mám v srdci. Církev 

chce naslouchat vašemu hlasu, vaší vní-

mavosti, vaší víře; dokonce i vašim po-

chybnostem a vašim kritikám. Ať slyší 

váš hlas, nechte ho zaznít v komunitách, 

sdělte ho pastýřům.“ 

Sekretariát synody proto spustí interneto-

vé stránky, kde budou moci mladí odpo-

vědět na online dotazník ohledně jejich 

života a očekávání, sledovat průběh pří-

prav i synody, shlédnout promluvy pape-

že nebo se podělit o své zkušenosti. 

Ze všech odpovědí pak vznikne tzv. In-

strumentum laboris neboli dokument, na 

základě kterého budou biskupové jednat 

během synody. 

Samotný přípravný text, který byl nyní 

rozeslán biskupským konferencím, kon-

ferencím řeholních představených i vý-

chodním katolickým církvím, má kromě 

dotazníku tři části. První popisuje kon-

text, v němž mladí žijí. Druhá se zaměřu-

je na víru a rozlišování povolání, u které-

ho předkládá tři kroky: poznat, co se 

odehrává uvnitř člověka, interpretovat to 

a rozhodnout se. Třetí část se věnuje pas-

toračním aktivitám. 
  

Koncert i konference 
 

Ve Vatikánu také představili několik ak-

cí, které se synodou souvisejí. 5. – 8. 

dubna 2017 se v Římě uskuteční meziná-

rodní setkání „Od Krakova k Panamě. 

Synoda na cestě s mladými“. Během něj 

bude lidem zodpovědným za pastoraci 

mládeže v biskupských konferencích 

představen přípravný dokument i způsob, 

jak se mohou dotazovat ve svých 

diecézích. Na programu je také například 

koncert GEN Rosso e Verde se svědec-

tvími (7. dubna), na nějž jsou pozváni 

mladí z celého světa. V sobotu 8. dubna 

pak proběhne v bazilice Santa Maria 

Maggiore v Římě modlitební vigilie, kte- 

 

rá připraví na Světový den mládeže. Ten 

se uskuteční letos v diecézích na Květnou 

neděli.   

V září se zase bude konat studijní semi-

nář týkající se situace, v nichž mladí žijí. 

Pozváni jsou odborníci z celého světa, 

avšak zúčastnit se může kdokoliv. 
 

(zdroj: cirkev.cz ) 

  

Úmysly apoštolátu modlitby na 

únor 
 

Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v ob-

tížných situacích 

Za ty, kdo jsou zkoušeni, především 

chudé, běžence a ty, kteří jsou na 

okraji, aby našli přijetí a posilu v na-

šich společenstvích. 

 

Národní úmysl: Za naše farnosti, 

aby byly blízko lidem, staly se pro-

středím živého společenství a účasti 

a nezapomínaly na misijní poslání 

(EG, č. 28). 
 

Informace z farnosti 
 

Misijní klubko bude mimořádně druhou 

sobotu v měsíci (tj. 11. 2.) z důvodu po-

loletních prázdnin. Trvat bude od 9 do 

11 hodin, sejdeme se na faře. 
 

V neděli 12. 2. bude při dopolední mši 

svaté udíleno pomazání nemocným.  
 

Dětská mše sv. v únoru bude třetí nedě-

li (19. 2.) 
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