
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 5. února do 12. února 2017 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 6. února – PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 
                               16:00 – mše sv. v Naději (PJK) 17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 7. února – ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

     07:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

STŘEDA 8. února – STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby, adorace  

              (E. Loskotová)  

   17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) NA ÚMYSL DÁRCE 

 17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 9. února – ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

PÁTEK 10. února – PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY 

 14:00 – pohřeb pana Václava Bureše (PPM) 

   17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) NA ÚMYSL DÁRCE 

SOBOTA 11. února – SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)  

                                17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (PJK) NA ÚMYSL DÁRCE 

NEDĚLE 12. února – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JIŘÍHO SCHEJBALA 

            10:30 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

                      13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 
 

 Dnes po mši sv. bychom Vás rádi pozvali do farní knihovny s kavárnou a malým občerstvením v budově fary. 

Můžete se také těšit na knižní okénko, kde vám budou představeny dosud nenabízené knižní novinky naší knihovny.  
 Dnes do 12:00 bude v kostele Výstav Nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě. 

 V pondělí 6.2. se uskuteční od 19:30 na faře setkání s ekumenou ohledně letošní Noci kostelů. Kdo se 

chcete zapojit do vytváření programu, přijďte prosím na tuto schůzku se svými návrhy a nápady. 

 Ve středu po mši sv. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem. 

 Další příprava těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, proběhne v pátek 10.2. od 18:30  

na faře. 

 Orlové zvou na tradiční Orelský ples, který se koná v 17. 2. 2017, od 20h v sále M-klubu. Lístky  

v předprodeji s místenkou za 150,- Kč jsou k dispozici do 31.1. u paní Jany Stříteské (tel. 777 141 910,  

e-mail: striteska@bkn.cz ) a od 2.2.2017 v IC centru.  

 Duchovní rada Orla zve seniory ve dnech 27.– 29.3. do Vranova u Brna na víkendové setkání s duchovní 

tematikou. Zájemci hlaste se u paní Markové (721 109 647). 

 Pro koledníky a asistenty Tříkrálové sbírky je na poděkování přichystáno zdarma divadelní představení  

Pohádka z budíku, která se bude hrát 16.3. 2017 v 18h v Orlovně v Letohradu-Orlice (viz plakát pohádky  

ve farní vitrínce). 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 29. 1. 2017: 3 392,- Kč. 

 Dne 6.4.2017 končí 4-letý mandát členů PASTORAČNÍ RADY. Byla ustanovena volební komise v tomto 

složení: pí Jana Tomášková – předsedkyně, pí Božena Mlejnková, pí Libuše Bečičková. Návrh kandidátů 

proběhne ve dnech 12.2. do 5.3.2017 do 18:45. V neděli 12.3.2017 bude oficiálně vyhlášen seznam 

kandidátů do pastorační rady.  Termín konání voleb do pastorační rady je stanoven na neděli 

26.3.2017 v kostele sv. Vavřince po skončení mše sv., tj. v 9:30-10:15 hodin. Pokud se někdo nemůže 

zúčastnit tohoto hlavního termínu konání voleb, může k volbě přistoupit ve stejný den ve filiálních 

farnostech. Právo volit má každý katolík starší 18 let příslušící do farnosti. (Po stránce církevního práva 

člověk spadá svým bydlištěm na území určité farnosti.) Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který 

má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.  Dále můžou být v pastorační radě 

jmenovaní delegáti z jednotlivých hnutí a křesťanských spolků v naší farnosti. Právo delegovat svého 

kandidáta do pastorační rady mají i farnosti Vraclav, Knířov, Zámrsk (vždy jednoho kandidáta). 

NEDĚLE 5. února – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

            08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

            10:30 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

         13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

 

 



Vyhodnocení výsledků voleb provede volební komise dne 26.3.2017 do 21:00 hodin a do 31.3.2017 oznámí 

zvoleným kandidátům výsledky. Farnímu společenství oznámí výsledky voleb do 2.4.2017, kdy budou 

zvolení kandidáti uvedeni do funkce složením slibu a současně jim budou předány podepsané dekrety o 

ustanovení za člena pastorační rady za ustanovení členy pastorační rady.  
 

EVANGELIUM: Mt 5,13-16  Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím 

bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. 

Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, 

takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce  

v nebesích.“  
 

SETKÁNÍ FARNOSTI: Dne 2.2.2017 si přišli na faru vybrat dárek ti, kteří se aktivně podílí svojí službou na 

životě naší farnosti. Nakonec se náš sešlo 45. Paní kuchařky Helena Kramčaninová, Anna Matějková a Petra 

Tetivová  nám uvařily večeři, po které jsme měli možnost se seznámit se světem velmi šikovného slepého 

varhaníka pana Pavla Diblíka z Holic. Farníky jsme také seznámili s nabídkou farního výletu do našeho 

nového partnerského města Spišská Beľá, který se uskuteční na konci prázdnin, tj. od 24. do 27.8.2017. 

Ubytování na místní faře i autobus máme již zajištěný a věříme, že se bude jednat o milou přátelskou návštěvu. 

S programem vás brzy seznámíme.  

Děkujeme ještě jednou vám všem, 

kteří se aktivně zapojujete do 

chodu naší farnosti.  

Během večera se s námi mnozí „za 

pralinku“ podělili o nějakou veselou 

historku ze svého života. 

 

 

 

 

 

 

VESMÍRNÝ VÍKEND s „Třemi pasáčky, kteří se setkali s Pannou Marií…“ - OHLÉDNUTÍ 

Poslední lednový víkend jsme se již čtvrtým rokem vydali s dětmi z Vysokého Mýta, které chodí na 

náboženství, na tzv. Vesmírný víkend, tj. do diecézního centra pro mládež v Orlických horách. Víkend se těší 

velké oblibě dětí, které na Vesmíru nacházejí pěkné a otevřené prostředí. Samozřejmě součástí víkendu byl 

pobyt na sněhu, sáňkování, bobování a nechyběla ani procházka zasněženou krajinou.  

Hlavním tématem, které se prolínalo celým naším pobytem, byli Tři pasáčci, kteří se setkali s Pannou 

Marií… Připomněli jsme si s dětmi události, které se před 100 lety odehrály ve Fatimě. Kromě prezentace, 

krátkého dokumentu či ukázek z filmu byl celý pobyt proložený scénkami, do kterých se děti zapojily do rolí 

Lucie, Hyacinty a Františka. Tak jsme si mohli např. při večerní modlitbě u sochy Panny Marie připomenout 

zjevení anděla míru, druhý den pak první zjevení Panny Marie na Cova da Iria.  

Dle svědectví sestry Lucie do Santos jsme se nechali inspirovat modlitbou tzv. „Růžence cobydup“.  Lucie 

vypráví: „Rodiče nám řekli, abychom se po svačině pomodlili růženec. Ale protože se nám zdálo, že nám zbude 

málo času na hru, vymysleli jsme způsob, jak se modlit rychleji: na malých zrnkách růžence jsme odříkávali 

pouze Zdrávas Maria, Zdrávas Maria, Zdrávas Maria! Když jsme došli na konec desátku, udělali jsme 

přestávku a pomodlili jsme se jenom Otčenáš! A tak jsme se celý růženec pomodlili co by dup, jak se říká!“ A 

tak naše děti získaly kladný vztah k růženci, a rádi přijaly jako dárek zbrusu nový růženec, který si při 

závěrečné mši sv. nechaly posvětit. 

Natálka (10 let): Na Vesmíru se mi moc líbilo. Když jsme přijeli, šli jsme na mši. Po té byla večeře a pak jsme 

se ubytovali. Ještě ten den jsme měli scénku o třech pasáčcích, kterým se zjevila Panna Maria. Ti tři pasáčci se 

jmenovali: Lucie, František a Hyacinta. Každý den jsme si o nich povídali, ale také jsme chodili na procházky a 

bobovali. Viděli jsme psí spřežení. Pan farář dělal blbosti, a my si to tam moc užili.   
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PETŘÍK: Děti se na závěr hodiny náboženství modlily: „Aby všechny děti byly 

šťastné“, začala Kateřinka. „Prosíme tě, vyslyš nás!“ dodali ostatní. „Aby všichni lidi byli zdrávi,“ přidal se 

Lukáš. „To ne!“ zvolal Petřík, „Tatínek by byl bez práce. Můj tatínek pracuje jako lékař.“   
 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 12.2. – 6. neděle v mezidobí 

1. čtení – Sir 15,16-21 2. čtení – 1 Kor 2,6-10 Evangelium – Mt 5,17-37 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

