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Neděle 16. června 
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Poutní slavnost v HJ a Šachově 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení za farnosti 
10.00 mše sv. v Radhošti 
15.00 mše sv. v Šachově 

Pondělí 17. června 
14.00 mše sv. v Simeonu za manžela Milana a tatínka 
Josefa 

Úterý 18. června  

Středa 19. června  

Čtvrtek 20. června  
 

Pátek 21. června 

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

17.35 modlitba sv. růžence 
18.00 mše sv. v Horním Jelení   

Sobota 22. června 

Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, 
mučedníků 

8.00 mše sv. v Horním Jelení  
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností 

Neděle 23. června 
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Sbírka na Charitu 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení za rodiny Wolfů, Studničků 
a Sedláčků 
10.15 mše sv. v Radhošti 

! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření ! 

------------------------------------- 
 

„Každý skutečný vztah vyžaduje čas, jistou otevřenost, zranitelnost a ochotu 
nechat se ovlivnit a změnit.“ 

 

(sv. Tomáš More, mučedník) 

 

   Sbírka  v kostele  9. 6. 2019: 
 

Horní Jelení           1 580,-Kč 

Radhošť  880,-Kč 

Borohrádek 1 310,-Kč 

Šachov                             -,-Kč 

http://www.hornijeleni.9e.cz/


Pouť 

Pouť je cestou za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. 

V našem případě se jedná o církevní slavnost k uctění památky světce, jemuž je zasvěcen místní kostel 
či kaple a přesné datum se povětšinou určuje dle liturgického – církevního kalendáře. Tato oslava pak 
byla vždy spojená s lidovou zábavou, různými atrakcemi, prodejem u stánků apod. 

S postupným ztrácením víry v Boha, zvláště v komunistických zemích, se tento zvyk osamostatnil od 
náboženského původu a pouť se tak v běžné mluvě stává synonymem zábavního parku. 

Určení data poutě se odvíjí nejen od zmíněného církevního kalendáře, nýbrž i od dávných tradic, a v 
dnešní době už na mnohých místech netušíme, proč tomu tak je. Někde se datování provádí i ze zcela 
světských důvodů: sousedící farnosti by slavily ve stejný den a tak se jedno z dat posune o týden. 

http://www.sedlcansky-kraj.cz/cz/clanek/pout-nebo-posviceni.html 

  

 

Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků 

Papež František před Angelus, nám. sv. Petra 26.5.2013 

Dobrý den, drazí bratři a sestry, 

na tuto neděli připadá slavnost Nejsvětější Trojice. Záře velikonočního období a Letnic 
v nás každoročně obnovuje radost a úžas víry. Rozpoznáváme, že Bůh není něco 
vágního, náš Bůh není nějaký „sprej“, je konkrétní, nikoli abstraktní a má jméno: „Bůh 
je láska“, nikoli sentimentální, pocitová, ale láska Otce, který je u zrodu každého života, 
láska Syna, který umírá na kříži a vstává z mrtvých, láska Ducha, který obnovuje 
člověka i svět. Pomyšlení na Boha, který je láska, nám prospívá, protože nás učí mít rád 
a dávat se druhým jako se Ježíš dává nám a kráčí spolu s námi. Ježíš putuje s námi 
cestou života. 

Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků, nýbrž tvář, kterou zjevil Bůh samotný, nikoli z výše 
nějaké profesorské katedry, ale sdílením člověčenství. Právě Ježíš nám zjevil Otce a přislíbil Ducha 
svatého. Bůh putoval se svým lidem v dějinách Izraelského lidu, Ježíš kráčel spolu s námi a přislíbil 
Ducha svatého, který je ohněm, učí nás všemu, co neznáme, vede nás zevnitř a dává dobré myšlenky 
a inspirace. 

Dnes chválíme Boha nikoli pro nějaké zvláštní tajemství, ale pro Něho samého, „pro Jeho velikou 
slávu,“ jak praví liturgický hymnus. Chválíme Jej a děkujeme Mu, protože je Láska a protože nás volá, 
abychom vstoupili do náruče Jeho společenství, kterým je věčný život. 

Poručme svoji chválu do rukou Panny Marie. Ona, nejpokornější stvoření, díky Kristu již dosáhla cíle 
pozemského putování a přebývá ve slávě Trojice. Proto Maria, naše Matka a naše Paní září jako 
znamení bezpečné naděje pro nás. Je Matkou naděje v našem putování, na naší cestě. Ona je Matkou 
naděje. Je také Matkou, která utěšuje, Matkou útěchy a Matkou, která nás na cestě doprovází. 
Modleme se nyní k Matce Boží všichni společně a naše Matka nás bude doprovázet. 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18330 

  

 

http://www.sedlcansky-kraj.cz/cz/clanek/pout-nebo-posviceni.html
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18330

