
 
 

ÚSPĚCH MRAZIVÉ  

TŘÍ KRÁLOVÉ SBÍRKY 2017  
 

V prvních lednových dnech již pose-

dmnácté proběhla Tříkrálová sbírka, 

pořádaná Oblastní charitou Trutnov. I 

přes pravé zimní mrazivé počasí se díky 

obětavým koledníkům a ochotným dár-

cům může pochlubit nádhernou částkou 

185.369,- Kč. Přímo ve městě Trutnov 

bylo do pokladniček vybráno 88.961,- 

Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli 

na Trutnovsku potkat celkem 52. Dal-

ších 6 pokladniček bylo umístěno na 

základních a středních školách. 

 

 
 

Výtěžek sbírky je určený na nákup ví-

cemístného automobilu s plošinou, kte-

rý bude sloužit k přepravě dětí s hendi-

kepem do speciálních základních škol. 

Část bude použita na podporu dobro-

volnických aktivit a realizaci dvou dob-

rovolnických programů; program Mi-

chaela pomáhá hendikepovaným, soci-

álně slabým a seniorům, a program Ště-

pán pomáhá dětem, mládeži a rodinám 

v jejich volném čase. Malá část výtěžku 

je určena také na podporu vzdělávání 

dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc 

při humanitárních katastrofách. 

 

 
 

Tradicí sbírky se stal Tříkrálový kon-

cert pořádaný a podporovaný pěveckým 

souborem Chorea Corcontica, jehož le-

tošním překvapením bylo vystoupení 

Bohoslužby - Trutnov Arciděkanství  

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.   

PONDĚLÍ   

6. 2. 2017 18:00 – mše sv.  

ÚTERÝ  

7. 2. 2017 18:00 – boh.sl.  

STŘEDA  

8. 2. 2017   8:30 - mše sv. za P. Adriana  

ČTVRTEK  

9. 2. 2017 18:00 – boh.sl.  

PÁTEK  

10. 2. 2017 18:00 - mše sv.  

SOBOTA Panna Maria Lurdská 

11. 2. 2017  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 6. neděle v mezidobí 

12. 2. 2017   9:00 - mše sv. za + Oldřicha, Zdeňku, Pavla a Dagmar Kuželovy, Fran-
tiška a Zdeňku Frýbovy a Marii Šolcovou 

  18:30 - mše sv.  za požehnání pro Dorotku 

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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dětského pěveckého sboru ZUŠ Trut-

nov vedený M. Horáčkem. Finanční 

částka, věnovaná do pokladniček účast-

níky koncertu, byla krásných 7.888,-

Kč. Oblastní charita Trutnov touto ces-

tou děkuje všem dárcům za jejich pří-

spěvek do tříkrálových pokladniček i 

vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způ-

sobem zapojili do organizace a průběhu 

Tříkrálové sbírky. Zvláštní poděkování 

tak patří pěveckému sboru Chorea Cor-

contica, dětskému pěveckému sboru 

ZUŠ Trutnov a rovněž všem obětavým 

koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím 

skupinek, rodinám Špeldovým, Ma-

tyskovým a Ličkovým z trutnovské far-

nosti a panu Michalu Nesvadbovi za 

krásné žehnání Tříkrálovým kolední-

kům. Poděkování patří i všem těm, kteří 

pomohli a zapojili se do realizace sbír-

ky v patnácti okolních obcích a městech 

na Trutnovsku. 

  

Martina Vágner Dostálová 

 

Svátek Panny Marie Lurd-

ské (11.2.) 
 

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá 

Bernadetta Soubirousová ve skalní jes-

kyni „de Massabielle“ poblíž Lurd 

(Lourdes) ve Francii Pannu Marii. Zje-

vení se opakovalo do 16. července ještě 

sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl 

pramen vody, přichází od té doby velké 

množství poutníků, mezi nimi velký 

počet postižených nejrůznějšími nedu-

hy.  

 
Církevně uznaných zázračných uzdra-

vení za sto let (do roku 1959) bylo 58, 

ale úlevu přinesla tato pouť mnohem 

většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k 

pokání probudila v církvi hlubší zájem 

o modlitbu a službu lásky a podnítila 

péči o trpící a nemocné. Slavení dnešní 

památky povolil papež Lev XIII. (1891) 

a sv. Pius X. ji rozšířil na celou církev 

(1907). (Se svolením převzato z Breviá-

ře) 

(Více k tématu Maria: www.maria.cz) 

Světový den nemocných 

(Jan Pavel II.) 
 

… Světový den nemocných je mocnou 

připomínkou, abychom znovu objevili 

důležitou přítomnost trpících v křesťan-

ském společenství a stále více hodnotili 

jejich cenný přínos. Prostému lidskému 

pohledu se bolest a nemoc mohou jevit 

jako absurdní skutečnosti: když se ale 

člověk dá osvítit světlem evangelia, 

dokáže vyhmátnout její hluboký spáso-

nosný význam. 
 

„Z paradoxu Kříže vyvěrá odpověď na 

naše nejvíce zneklidňující otázky. Kris-

tus trpí za nás: Bere na sebe utrpení 

všech a vykupuje je. Kristus trpí s námi 

tím, že nám dává možnost sdílet s ním 

své trýzně. Lidské utrpení spojené s 

Kristovým se stává prostředkem spásy“ 

(č. 4). 
 

Obracím se nyní k těm, kteří na těle i na 

duchu zakoušejí tíži utrpení. Každému 

z nich znovu vyjadřuji svou lásku a 

svoji duchovní blízkost. Chtěl bych zá-

roveň připomenout, že lidský život je 

vždycky Božím darem, i když je po-

znamenán tělesnými trýzněmi všeho 

druhu; je to „dar“, který je třeba zhod-

notit pro církev a pro svět. 
 

Jistě, kdo trpí, nesmí být nikdy pone-

chán sám sobě. Proto mi leží na srdci, 

abych se obrátil slovy opravdového 

ocenění na ty, kteří se prostě a v duchu 

služby dávají k dispozici nemocným a 

snaží se ulehčovat jejich bolesti, a, po-

kud je možné, zbavit je choroby díky 

pokrokům lékařského umění. Myslím 

zvláště na zdravotnické pracovníky, na 

lékaře, ošetřovatele, vědce a badatele, 

ale i na nemocniční kaplany a dobro-

volníky. Je to velký skutek lásky starat 

se o toho, kdo trpí! 

(www.pastorace.cz) 
 

Informace z farnosti 
 

V pondělí 5. 2. bude setkání seniorů od 

15 hod. na faře. Přijde Václav Jansa a 

promluví o Krkonošském národním 

parku, proč tu je a co se v něm chrání. 

Od 18 hodin bude mše sv. s P. Rybá-

řem. 
 

 V neděli 12. 2. bude při dopolední mši 

svaté udíleno pomazání nemocným.  
 

V pondělí 13. 2. bude setkání PRF od 

19 hod na faře. Pokud máte jakékoliv 

návrhy nebo připomínky, sdělte je ně-

komu z členů PR, aby mohly být pro-

jednány. 
 

Schůzka ministrantů bude v pátek 17. 2. 

od 17 hod. v kapli. 
  
Dětská mše sv. v únoru bude třetí 

neděli (19. 2.) 
 

V pátek 24. 2. od 19 hod. nabízíme pro 

mládež modlitební večer v kapli. 
 

Na víkend 17. - 19. 3. je zamluvená fara 

v Rokytnici v Orlických horách u P. 

Wieslava Kalemby na víkendovou akci 

pro mládež. Zájemci, napište se do při-

pravené tabulky. 

http://www.pastorace.cz/

