Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 12. února do 19. února 2017
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)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 13. února – PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 14. února – ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 15. února – STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (E. Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 16. února – ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) ZA LUDMILU TOMANOVU, HANU
BÁDALOVU A ZA TY, NA KTERÉ NIKDO NEPAMATUJE
PÁTEK 17. února – PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RODINU SEHNALOVU,
PETRASOVU, KOUKALOVU A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 18. února – SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (PPM)
ZA RŮŽENU A JAROSLAVA BLAJDOVY
NEDĚLE 19. února – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MILOSLAVA A JAROSLAVA DVOŘÁKOVY
10:30 - mše sv. ve Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
Dnes po mši sv. si můžete vypůjčit dosud nenabízené knižní novinky naší farní knihovny.
Ve středu po mši sv. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Ve dnech 12.2.-5.3.2017 do 18:45 máte možnost navrhnout kandidáty do nové PASTORAČNÍ RADY. Své
návrhy pište na předepsaný formulář a odevzdejte buď členům volební komise (pí Jana Tomášková, pí
Božena Mlejnková, pí Libuše Bečičková) nebo P. Pavlu Mistrovi. Termín konání voleb bude v neděli
26.3.2017. Dále můžete navrhovat delegáty z jednotlivých hnutí a křesťanských spolků v naší farnosti.
Právo delegovat svého kandidáta do pastorační rady mají i farnosti Vraclav, Knířov a Zámrsk.
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 v IC centru.
Další příprava těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, proběhne v pátek 24.2. od 18:30
na faře.
Další Nikodémova noc proběhne v pátek 3.3.2017 a to od 18:30 do 20:00.
O první postní neděli 5.3.2017 v 17:30 zveme na ekumenickou bohoslužbu slova ve stylu Taizé.
Spiritualita Taizé je charakteristická svým ekumenickým charakterem, meditativními jednoduchými zpěvy
na texty z Písma svatého (hudební doprovod se zpěvy zajištěn), podbarvená příjemnou atmosférou. Prostor v
kapli na faře bude nasvícen svíčkami.
V sobotu 25.3.2017 se bude konat poutní slavnost v kostele Zvěstování Panny Marie na Knířově konanou
za účasti P. Antonína Krasuckého OP, rektora dominikánského kostela v Olomouci, kde žil poslední léta
svého života P. Josef Bartoloměj Kulhavý.
Můžete se již teď přihlašovat u Radky Blajdové na farní pouť do partnerského města Spišská Beľá na
Slovensku, který se uskuteční 24.-27.8.2017. V programu nebude chybět návštěva Turzovky a Ružomberka
na cestě tam, prohlídka partnerského města s muzeem místního rodáka a světoznámého vynálezce, fyzika a
matematika Jozefa Maximiliána Petzvala, vzájemné představení obou farností, návštěva Belianské jeskyně,

Beľanských Tater s alternativním programem pro ty, kteří se nevydají do hor. Předpokládaná cena cca 2.500
Kč (autobus, ubytování, strava). Konečná cena může být nižší v případě získání dotace.
V letošním roce bychom se rádi již po druhé připojili k celosvětové iniciativě
založené papežem Františkem - 24 HODIN PRO PÁNA. Při této příležitosti jde
především o to, nabídnout všem možnost přijmout svátost smíření či rozhovoru
s knězem. Zároveň ale také chceme prosit za ty, kteří cestu k Bohu teprve hledají
a pozvat je do našeho chrámu, a věnovat tak 24 hodin modliteb Bohu. Rádi
bychom proto uskutečnili v kostele sv. Vavřince nepřetržitou adoraci, která by
začala v pátek 24.3.2017 po večerní mši sv. a pokračovala by přes noc až do soboty 25.3.2017 do 15:00, kdy
by byla adorace ukončena. Poté by modlitby pro Pána pokračovaly v rámci knířovské pouti, kde by byly
poutní mší sv. zakončeny. V pátek ve večerních hodinách bychom rádi posílili "hlídky" o "průvodce", kteří
vysvětlí těm, kteří ještě adoraci neznají, vše potřebné a pomůžou jim se v kostele zorientovat a dovedou je k
vystavené Nejsvětější svátosti. Rádi bychom vás tedy vyzvali, abyste se k této iniciativně aktivně připojili a
zapsali se na adoraci a modlitby do chrámu sv. Vavřince, zvláště také proto, že někteří z vás v loňském roce
povzbuzovali k tomu, aby se dodrželo právě těchto 24 hodin. Prosíme, zapisujte se na každou hodinu alespoň
dva, především v nočních hodinách pak prosíme muže o podporu. Zapisovat se můžete v kostele před a po
nedělní mši sv. nebo nám můžete svoji službu nabídnout i mailem.
EVANGELIUM: Mt 5,17-37 Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky.
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani
jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to
nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském
království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a
farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne
soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne
veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr
má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj
svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a
soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře…

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE OSUDY:
Adolf Kolping: Život naplněný solidaritou – Blahoslavený Adolf Kolping byl německý katolický kněz,
zakladatel sociálního projektu Kolpingovo dílo, zaměřeného zvláště na vzdělání a pomoc mládeži v nouzi.
Naem Fazal: Byl jsem muslimem – Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se
tomu nemohl vzepřít. Jeho obrácení ke křesťanství je příběhem naděje.
Danielle Schererová: Nikdo ti neuvěří - Kniha je důkladnou psychologickou sondou do prožívání jedné
belgické dívky (dnes už babičky), která se stala obětí letitého sexuálního zneužívání ze strany místního faráře.
Manuel Fernando Silva: Pasáčci z Fatimy – Kniha nás provází životními příběhy tří pasáčků, kt. se zjevila
Panna Maria, a následnými událostmi, přičemž zasazuje příběh zjevení ve Fatimě do historických souvislostí.
Iso Baumer: Trapisté z Tibhirine - Příběh se odehrál v trapistickém klášteře v Alžírsku v polovině
devadesátých let minulého století. Kdo a proč je v březnu 1996 unesl a brutálně zavraždil?
Bernanrd Peyrous: Život Marty Robinové - Tato prostá venkovanka, ochrnutá od 18 let až do smrti v 78
letech, přijala na svém statku přes sto tisíc lidí! Změnila život stovek lidí, když jim poskytla radu a útěchu.
Stefano Stimamiglio: Otec dětí ulice - Kniha vypráví o jezuitském knězi Georgu Sporschillovi, který zasvětil
svůj život službě opuštěným dětem a nejchudším rodinám, ve Vídni, v Rumunsku, v Moldávii a Bulharsku.
Giuseppe Fiorini Morosini: Svatý František z Pauly - František z Pauly svým kajícím životem přitáhl velký
počet následovníků a založil poustevnickou kongregaci, změněnou později v přísný Řád Nejmenších bratří.
Brigitte Flourezová: Poutník temnou nocí - V knize Poutník temnou nocí máme shromážděny nejdůležitější
informace o životě a apoštolském působení paulánského řeholníka, blahoslaveného Mikuláše Barrého, jehož
citlivý přístup k vedení a výchově je příkladem i pro dnešní vychovatele, katechety a duchovní rádce.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ TURISTA: Dva turisti posedávají před hotelem a vypráví si své zážitky. „Představ
si, včera na výletě v horách už jsem myslel, že vidím hada - a ona to byla hadice!” sděluje první. Druhý se
podiví: „A samice hada není nebezpečná?”
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 12.2. – 7. neděle v mezidobí
1. čtení – Lv 19,1-2.17-18 2. čtení – 1 Kor 3,16-23, Evangelium – Mt 5,38-48

