
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 19. února do 26. února 2017 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 20. února – PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                               16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)  

ÚTERÝ 21. února – ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

STŘEDA 22. února – SVÁTEK STOLCE SV. APOŠTOLA PETRA 

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 RODINU ŘÍHOVU, DOSTÁLOVU A LACMANOVU 

 17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 23. února – PAMÁTKA SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 24. února – PÁTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

   14:30 – rozloučení s paní Miroslavou Munzarovou v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA VLADIMÍRA VOMELU, VNUKA  

JANA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ TOHO RODU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 25. února – SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (PPM)  

              ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU VE VŠECH POTŘEBÁCH 

NEDĚLE 26. února – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:00 – mše sv. ve Slatině 

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

                                   RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU MARII A BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU 
                                 10:30 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

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

 Dnes po mši sv. si můžete vypůjčit knižní novinky naší farní knihovny. V knihovně také nabízíme za 6 Kč 

postního průvodce brněnské diecéze. Příští neděli bude k dispozici k průvodce královéhradecké diecéze. 

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

 Až do 5.3.2017 do 18:45 máte možnost navrhnout kandidáty do nové PASTORAČNÍ RADY. Své návrhy 

pište na předepsaný formulář a odevzdejte členům volební komise. Termín konání voleb je 26.3.2017.  

 Příprava těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, proběhne v pátek 24.2. od 18:30 na faře. 

 V neděli 26.2. po mši sv. bude malé masopustní posezení na faře.  

 Příští neděli 26.2. bude sbírka na Svatopetrský haléř.   

 V neděli 26.2. nás zve od 16 hod sbor CB (Brandlova 1) na odpoledne chval. 

 ČKA pořádá v úterý 28.2. od 19 hod v sále ZUŠ přednášku Pavla Rause na téma Konflikt v blízkém 

vztahu. Konflikty nás vždycky zasáhnou. Jsou náročné, vyčerpávající a bolestné. Nejnáročnější konflikty 

jsou nedorozumění a střety v blízkém vztahu. Odlišný pohled druhého snadno můžeme vnímat jako osobní 

odmítnutí. Neschopnost partnera přijmout naši interpretaci považujeme za neochotu spolupracovat. 

Konflikty jsou nejbolestnější, pokud zasáhnou oblast našich předpokladů, hodnot a naší lidské důstojnosti. 

Za frustraci z toho, že se máme měnit, snadno obviňujeme partnera. Přestože to na počátku neočekáváme, 

konflikty vyžadují naši změnu. Potřebujeme se lépe vyznat sami v sobě. A zároveň potřebujeme respektovat 

druhého. Nemusíme přitom potlačit sebe ani druhého. Pokud změnou projdeme, konflikt nám pomůže 

prohloubit náš vztah a dostat se blíže jeden k druhému. 

 V r. 2016 Misijní klubko z naší farnosti získalo prostředky ve výši 11.298 Kč, které jsou určeny mnoha 

chudým dětem v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě, Zambi, Bangladéši, Guyaně a Sýrii, na Srí Lance a 

Filipínách. Díky finanční pomoci, které Papežské misijní dílo získává, mohou děti v Bangladéši chodit  

do nové školy, opuštěné děti z Guyany a Keni mají střechu nad hlavou, hladové děti na Filipínách dostanou 

oběd a v Ugandě postaví drůbežárnu, aby podvyživeným dětem obohatili jídelníček o maso a vejce. 

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) 
 

       



Děkujeme Misijnímu klubku i těm, kteří je podporují za to, co dělají, že pomáhají druhým. V podobě 

výrobků rozdávají radost okolo sebe. Děti z Misijního klubka se setkávají každé pondělí po náboženství od 

14:15h v budově fary. 

  Dne 1.3.2017 vstoupíme do svatopostního doby slavením Popeleční středy. Přineste prosíme požehnané 

kočičky ke spálení do příští neděle 26.2.2017. 

 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. 

 V termínu 24.3. 18:00 až 25.3. 18:00 se připojíme k akci 24 HODIN PRO PÁNA. Součástí této akce je 

adorace, modlitby a příležitost ke svátosti smíření. Kostel bude otevřený i přes noc, proto se prosím zapisujte 

ke službě na adoraci a hlídání kostela. Ještě potřebujeme 18 dobrovolníků, 27 je již přihlášeno. 

 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. 

 Postní TAMNÍM 2017 – duchovní víkend pro mladé muže od 15-30 let v Arcibiskupském semináři v Praze 

od 24.–26.3.2017. Hlavním tématem bude Naděje. Účastníci budou mít příležitost vyslechnout zajímavé 

přenášky, prožít víkend ve ztišení s Bohem a načerpat sílu do další životní cesty. Kontakt: 

tamnim@signaly.cz, www.arcs.cuni.cz 

 Centrum pro rodinu v Hradci Králové nabízí Kurz přípravy na manželství, který se bude konat v období 

od 22.3.–7.6.2017 v Novém Adalbertinu. Kontakt: crhk@bihk.cz, tel. 495 063 430, mob. 603 147 718, 

734 435 360. 

 O víkendu 24.–26.3. 2017 se na Vesmíru uskuteční setkání na téma „Partnerské vztahy“. Víkend je 

určen nejen pro ty, kteří mají známost, ale pro všechny mladé lidi. S sebou spacák, přezůvky. Doporučený 

příspěvek je 200 Kč/den. Přihlásit se můžete na: dczm.vesmir@gmail.com, www.vesmir.signaly.cz/akce.  

 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.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 5.2. 2017: 5.023 Kč, 12.2. 2017: 4.054 Kč. 
 

EVANGELIUM: Mt 5,38-48  Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub  

za zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu 

i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho 

doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se 

neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám 

říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, 

neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže 

tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete 

své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš 

nebeský Otec.“  
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE CARMELITANA: 

Conrad de Meester: Nejkrásnější texty Alžběty od Trojice - Hloubkou, radostností a prorockou inspirací si 

Alžběta v ničem nezadá se svou známější současnicí, svatou Terezií z Lisieux. Byla svatořečena 16.10.2016. 

Pierre Estrate: Miriam malá Arabka - Život nedávno svatořečené karmelitky Miriam od Ukřižovaného je 

mimořádný. Na jejím životě a poselství Bůh ukázal, že maličkým odhaluje tajemství svého království.  

Z EDICE ORIENTACE: 

Elias Vella: Ježíš - lékař těla i duše - Kniha je přepisem přednášek z exercicií na téma vnitřního uzdravení.. 

Chcete-li mít z knihy opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježíšem osobně – v modlitbě.  

Z EDICE MALÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT: 

Stefan Kiechle: Umět se rozhodnout - Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech; jak se ale 

rozhodovat správně? Autor zná důkladně nauku svatého Ignáce o rozlišování a sám léta doprovází druhé.  

Christoph Schönborn: Cesty modlitby - Kardinál Schönborn se snaží pojednat o čtvrtém dílu Katechismu, 

který je věnován modlitbě. Vedle výkladu textu zve také k vlastní modlitbě a k objevení "vnitřního učitele". 
 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ MANŽELÉ: Dva manželé po 5h túře ve velkém horku vylezli konečně na vrchol 

kopce. Manželka s nadšeným výrazem pozoruje panorama a říká svému choti: „Karle, podívej se na tu nádheru, 

jak je dole krásně!“ Ten praští naštvaně batohem o zem a zavrčí: „Tak potom nevím, proč jsme lezli tady 

nahoru, když je dole tak krásně…“ 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz   

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 26.2. – 8. neděle v mezidobí 

1. čtení – Iz 49,14-15, 2. čtení – 1 Kor 4,1-5, Evangelium - Mt 6,24-34 
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