Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 7. února 2016 do 14. února 2016
NEDĚLE 7. února – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Mannl)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA FRANTIŠKA MACÁKA,
MANŽELKU, DVĚ DCERY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
PONDĚLÍ 8. února – PONDĚLÍ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:15 - mše sv. v Penzionu (PPM), 16:00 – mše sv. v Naději (P. Mannl)
ÚTERÝ 9. února – ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 10. února – POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného půstu
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 11. února – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 12. února – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
16:55 – křížová pro děti na faře, pro dospělé v kostele sv. Vavřince VM
17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JIŘÍHO SCHEJBALA
SOBOTA 13. února – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (P. Mannl)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 14. února – 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
07:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince VM
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU HALASOVU,
JUŘENČÁKOVU, ČERNOU A KOŘENY RODU A MANŽELÉ KUBÁNKOVY
hraje Musica da Chiesa
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (P. Mannl + jáhen Roušar)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA JINDŘICHA SICHU, MANŽELKU,
RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
Po skončení mše sv. zveme všechny na posezení na faře, kde budete moct ochutnat dobroty ze zabijačky.
Dnes proběhne na faře Výstav Nejsvětější Svátosti: od 15:30 hod tichá adorace a od 16:30 až do zahájení
mše sv. adorace doprovázená zpěvy a modlitbami.
Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny knihy o svátosti smíření, knihy C. S. Lewise, jehož
obrácení ke křesťanství významně ovlivnilo jeho dílo, a dále z edice novinky české prózy.
Nabízíme k prodeji za 35 Kč meditačního průvodce postní dobou královéhradecké diecéze, který je
zaměřený na svátost smíření a doplněný kapitolami z Katechismu katolické církve. Na konci je návrh
možného zpovědního zrcadla. A dále postního průvodce Brněnské diecéze k roku Milosrdenství za 7 Kč.
Na Popeleční středu je den přísného postu, který spočívá ve zdrženlivosti od masitých pokrmů a újmy v
jídle. Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku (zákonem pokání újmou v
jídle je možné jíst jednou denně do syta) jsou vázání všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.
Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí, bude ve čtvrtek 11.2. od 19:15 na faře.
Zájemci o společný pobyt na Vranicích v návaznosti na LDT cca od 16.7. vyslovte alespoň svůj předběžný
zájem. Vhodné především pro rodiny s malými dětmi nebo prarodiče s vnoučaty. Cena cca 200 Kč/den.
Kulturní komise při Radě obce Vraclav vás zve na přednášku pana Mgr. Františka Krampoty v pátek 12.2.
od 18:00 na téma „Tam a zpět po USA“. Jídelna KD Vraclav, pohoštění zajištěno.
Ve dnech 15.-19.2.2016 bude P. Pavel Mistr na setkání volontérů v Castel Gandolfo. Zastupovat ho bude P.
Bohumil Šitavanc, tel. 774.814.955.
V úterý 16.2. se koná od 18:30 ve sborovém domě baptistů další setkání žen Aglow. Hostem bude Julka
Rausová a vyprávět bude na téma „Vztah matky a ženy“.
Slovíčko na týden: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Poděkovat pánu
Bohu za to, že Ježíš přebývá ve svatostánku, mezi námi. Misijní klubko je příští pátek od 14:45 do 16:00.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 31. 1. 2016 byla 4.893 Kč.

Evangelium / Lk 5,1-11 1Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, 2lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu
spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. 3Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a
požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. 4Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na
hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ 5Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsem se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na
tvé slovo spustím sítě.“ 6Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. 7Dali znamení
společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. 8Když to Šimon Petr
viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ 9Zmocnil se ho totiž úžas - a také všech
jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili; 10stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými
druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ 11Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za
ním.

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
JIŘINA LNĚNIČKOVÁ
Paní Jiřina Lněničková se narodila v Nechanicích u Hradce Králové. Zde byla také
pokřtěna a prožila celé své dětství. Vzhledem k tomu, že její starší bratr již studoval, ona
studovat jít nemohla a vyučila se přadlenou v textilce v Jaroměři. Po učení nastoupila
jako přadlena v bývalém podniku Lina v Jaroměři. Zde pracovala pět let, až do své svatby.
Vdala se za Stanislava Lněničku a společně se přistěhovali do Vysokého Mýta. Poté odešla
paní Lněničková na mateřskou dovolenou a starala se o dceru Stanislavu a syna Jiřího. Po
delší mateřské dovolené začala pracovat ve vysokomýtské sodovkárně ve výrobě. Poté přešla
do Karosy, kde pracovala ve výpravně, dále v elektrodílně a nakonec v čalovně. Odtud také odešla v roce 1997
do důchodu. Nyní má šest vnoučat a její velkou radostí je také týden stará pravnučka, která se narodila v Brně.
Mezi její koníčky dříve patřily ruční práce, ale vzhledem k zdravotním problémům je musela omezit. Ráda šila
na děti a na vnoučata. Ráda také chodí do přírody, jezdí na výlety a navštívila řadu poutních míst, na které ráda
vzpomíná. Líbí se jí pracovat na zahrádce a k dceři jezdí pomáhat obhospodařovat zahradu do Nechanic. Ráda
čte náboženskou literaturu, kterou ji její děti zásobí. Dříve se aktivně zapojovala do života farnosti spolu
s manželem, často pomáhali s různými pracemi na faře. Nyní již šest let chodí pomáhat v uklízecí skupince.
Jak a kdy začal váš život z víry? Pocházím z věřící rodiny, ve škole jsem chodila na náboženství, kde nás učila
taková mladá katechetka a moc jsme si s ní rozuměli. S babičkou jsem hodně chodila na májové a na křížové
cesty, s rodiči jsem chodila na mši svatou v neděli. Když jsem byla v učení, tak byl můj život z víry slabší. Až
pak s manželem jsme společně začali chodit do kostela.
Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Určitě rodiče a babička z tatínkovy strany. Ta mě učila písničky a vedla
k víře. Poté mě ovlivnila manželova rodina, a když jsme se přestěhovali do Mýta, tak tu působil P. Boček, který
míval moc pěkná kázání. Za P. Sedláka se opravovaly věže a manžel při tom pomáhal. P. Janouch mě také dost
ovlivnil, pořádal duchovní setkání.
Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Připojuji se k paní Soukalové s jejím citátem „Kdo z vás je bez
hříchu, první hoď na ni kamenem!“ (J 8,7). Dále se mi líbí citát: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je
vinař.“ (J 15,1) a často si říkávám: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.“ Lk 10,41.
Máte nějakého oblíbeného světce? Měla jsem oblíbenou sv. Anežku Českou jako vzor. Byla z takového
bohatého rodu a dokázala vše opustit a následovat Krista. Dále mám ráda sv. Zdislavu, jak se pěkně dokázala
chovat k chudým lidem a pomáhat jim.
Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Líbí se mi hodně knížek. Ráda čtu i různé
životopisy, např. o sv. Zdislavě „V erbu lvice“. V poslední době mě zaujala knížka „Andělé v mých vlasech“ od
Lorny Byrneové. Z filmů se mi líbil film „Lurdy“, který jsme si pouštěli na zájezdě cestou do Lurd.
Na co rádi z života v církvi vzpomínáte? Ráda vzpomínám na průvody na Boží Tělo, když jsem chodila jako
družička a chodilo se po celém městě. A také na Májové pobožnosti, kde jsem recitovala.
Jakou úlohu hrála a hraje podpora církve ve vašem životě? Život v církvi mi dává společenství a podporu
druhých.
Co vám víra dala? Víra mi dává jistotu, že se můžu spolehnout
na Boha ve svých starostech i radostech.
V příštích ohláškách vám představíme paní Annu
Sehnalovou.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Papež vytkl Erazmu
Roterdamskému, že nedodržuje půst. Ten se obhajoval:
"Svatosti, moje duše je dobrá katolička, ale žaludek luterán."
POSLEDNÍ SLOVO MÁ MASKA: Ptá se muž v kostýmu
kolemjdoucího: „Prosím vás, kudy se dostanu na karneval?”
„To vám opravdu neporadím, o tom valu jsem nikdy neslyšel.”
Setkání ministrantů.
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli - 1. neděli v postní,
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
1. čtení – Dt 26,4-10; 2. čtení Řím 10,8-13; – Evangelium – Lk 4,1-13
tel. 465 420 983

