
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 26. února do 5. března 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 27. února – PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                               16:00 – mše sv. v Naději (PJK)    17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 28. února – ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

STŘEDA 1. března – POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu  

16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele, společné modlitby (E. Loskotová) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ČTVRTEK 2. března – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

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

                  ZA ANTONII KINDLMANOVOU, MANŽELA A DĚTI   

PÁTEK 3. března – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ (Nikodémova noc 18:30 – 20:00) 

   16:55 – křížová cesta v kostele ve VM 

 17:30 – mše sv. v kostele ve VM (PPM)  

SOBOTA 4. března – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

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

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

              ZA MANŽELE PETROVY, PŘÍBUZNÉ A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 5. března – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

 07:55 – křížová cesta v kostele ve VM 

 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) 

                       17:30 – ekumenická bohoslužba slova ve stylu Taizé v kapli na faře 
 

 Dnes v neděli 26.2. se uskuteční sbírka na „Svatopetrský haléř“.  Prostředky získané v rámci sbírky jsou 

určeny k tomu, aby Svatý otec František mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, 

pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.  

 Dnes po mši sv. si můžete vypůjčit nové knihy naší farní knihovny a knihy o svátosti smíření. V knihovně 

také nabízíme za 6 Kč postního průvodce brněnské diecéze. Příští neděli bude knihovna na faře a 

k dispozici bude i průvodce královéhradecké diecéze a nový postníček, tentokrát s Pannou Marií. 

 Dnes v neděli 26.2. po mši sv. bude malé masopustní posezení na faře. Jste vítáni.  

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

 Ve středu 1.3.2017 vstoupíme do svatopostní  doby slavením Popeleční středy. 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.  

 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.  

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

 V úterý 28.2. se koná od 18:30 ve sborovém domě baptistů další večer nejen pro ženy Aglow s Hanou 

Vavříkovou z Chocně na téma Pozoruhodný Izrael. Během setkání uvidíte fotografie a uslyšíte příběhy o 

zemi, kudy procházel Pán Ježíš a kde se tvořily dějiny židovského národa. Řeč bude také o aktuální situaci. 

 V pátek 3.3. proběhne opět Nikodémova noc od 18:30 do 20:00. Zpovídat bude P. Pavel Mistr a od 19 do 

20 P. Zdeněk Mach. 

 P. Kunert bude zpovídat v kostele sv. Vavřince v pátek 3.3.od 15:30 – do 16:30h. P. Mistr od 16:55-17:25. 

 O první postní neděli 5.3.2017 v 17:30 zveme na ekumenickou bohoslužbu slova s hudebním doprovodem 

se zpěvy ve stylu Taizé. 

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 (P. Mannl, jáhen Jan Pitřinec) 

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

       



 V neděli 5.3. je do 12:00 v kostele Výstav Nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.  

 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 alespoň 5 dobrovolníků, 43 je již přihlášeno! 

Děkujeme za vaši podporu. Jakmile zaplníme všechna místa, dostanete lístek s časem vaší služby. 

 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. 

 V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO. S 

nadhledem si připomeneme éru charlestonu, swingu, ale i národního dekorativismu první republiky. Na 

časové ose doputujeme až k taneční hudbě 60. a 70. let. Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 

3.100 Kč. Pokud by měl někdo zájem z řad mládeže stát se vedoucím nebo praktikantem (ve věku od 16 

let), hlaste se prosím u P. Mistra. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 19.2. 2017: 4.121,- Kč. 
 

EVANGELIUM: Mt6,24-34  Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude 

zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto 

vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc 

než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je 

živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A 

proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: Nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani 

Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a 

zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme 

pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 

Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o 

zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“ 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHYZ EDICE INSPIRACE: 

Jan Vanier: Krása lidskosti - Životopisný portrét Jeana Vaniera, zakladatele komunity Archa, kt. získal 

Templetonovu cenu. V knize se zamýšlí nad tématy jako je odpuštění, důstojnost člověka, bolest, modlitba… 

Z EDICE SPIRITUALITA DO KAPSY: 

Matta el-Meskin: Rady k modlitbě - Skutečný člověk modlitby se nespokojí s tím, že své bratry nosí v srdci a 

přednáší je v modlitbě před Boha, ale přináší Boha bratřím a všem lidem, zvláště hříšníkům. Matta el-Meskin 

(vl. jménem Yusuf Iskandar, 1919–2006) byl povolán k mnišskému poustevnickému životu.  

MODLITBY: Brian Kolodiejchuk: Novéna s Matkou Terezou - Novénou nás budou provázet prosté, a 

přesto hluboké myšlenky a modlitby oblíbené světice. Mohou nám pomoci, abychom rostli ve vztahu k Ježíši. 

SVATÍ: 

Joanne Mosleyová: Edita Steinová jako žena modlitby – Tato kniha představuje čtenářům Editu jako ženu, 

jež svou odvahu čerpala z každodenního setkávání s Bohem.  
Henri-Dominique Lacordaire: Svatá Máří Magdaléna - Druhou nejznámější ženou z okruhu nejbližších 

přátel Ježíše z Nazareta je Maří Magdalena, velká světice, kterou církevní tradice nazvala apoštolkou apoštolů. 

OSTATNÍ: 

Pete Greig: Když Bůh mlčí - Tato kniha byla zrozena z veliké bolesti i úžasu nad Boží mocí. Zatímco globální 

modlitební hnutí 24/7, které založil, ovlivňuje množství lidí po celém světě, jeho vlastní žena bojuje o život s 

těžkou nemocí.  

Hana Pinknerová: Středověk mého života - Autorka poznává na vlastní kůži krizi středního věku. Chápe ji 

jako výzvu, jako příležitost objevit sebe sama, včetně zasutých tužeb a očekávání. 

Harry Farra: Malý mnich a jeho začátky - Během svého prvního roku v klášteře musí Malý mnich vybojovat 

řadu duchovních bitev – těch ve svém nitru i těch, které se odehrávají v okolním světě, při setkáních s druhými 

lidmi. Najde pomoc u svých spolubratří, dokáže čelit zlu a zvítězí v zápase o svou duši? 

Isabelle Pretre: Jak si zpackat život snadno a rychle - Zrcadlo ke zpytování svědomí, které nás může vyvést 

z toho, že se zaměřujeme jen na své jednotlivé chyby a přehlížíme, že problém je v základním nasměrování. 

Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel - Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, 

jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha.  
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ OTEC: „Otče, je možné jíst párky v době půstu?” „Párky, které stojí méně než 120 

korun za kilo - ano.” 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz   

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 5.3. – 1. neděle postní 

1. čtení - Gn 2,7-9; 3,1-7, 2. čtení – Řím 5,12-19, Evangelium - Mt 4,1-11 

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

