
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 5. března do 12. března 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 6. března – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
                               16:00 – mše sv. v Naději (PPM)   17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)   

ÚTERÝ 7. března – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 8. března – STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

13:30 – bohoslužba v nemocnici LDN Žižkova (PPM) 

13:30 – svátost smíření  14:00 – mše svatá v Ledaxu (P. Mannl) 

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

              ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, JEHO RODIČE A ŽIVÉ I ZEMŘELÉ  

              Z TOHO RODU 
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)  

17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 9. března – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

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

                  ZA PANÍ UČITELKU LÁSKOVOU, RODIČE A SOUROZENCE  

PÁTEK 10. března – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

   16:55 – křížová cesta v kostele ve VM 

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

              ZA GIUSEPPINU SCAGNETTI A FERNANDU CATANESI 

SOBOTA 11. března – SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

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

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

              ZA PAVLÍNU GALKOVOU, ANDREJE GALKA A ONDŘEJE GALKA 

NEDĚLE 12. března – 2. NEDĚLE POSTNÍ 

 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

 07:55 – křížová cesta v kostele ve VM 

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

                                 10:30 - mše sv. naVraclavi (PPM) 

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

                        

 Dnes v neděli 5.3. je do 12:00 v kostele Výstav Nejsvětější svátosti.  

 Dnes v neděli 5.3.2017 od 17:30 bychom vás rádi spolu s dětmi pozvali na faru na ekumenickou 

bohoslužbu slova, tentokrát v netradičně s hudebním doprovodem ve stylu Taizé. Jednoduché zpěvy se 

budou líbit i dětem, pro které rezervujeme místa na koberci vpředu. Kaple bude nasvícena svíčkami.  

 Nabízíme postníček, v letošním roce s Pannou Marií.  

 Až do dnešní neděle 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.  

 Pan Tomáš Och nás poprosil o zveřejnění pozvání na slavnostní mši sv. v neděli dne 12.3.2017 v 9:30 

s otcem biskupem Vokálem do kostela sv. Jiří v Radhošti u Vysokého Mýta. Slavnostní mše sv. bude 

u příležitosti uložení ostatku Svaté Zdislavy z Křižanova z Lemberka. Viz plakátek ve farní vitrínce.  

 Ve čtvrtek 16.3. se bude konat po ranní mši sv. na faře setkání seniorů. Na setkání  budou promítány 

fotografie, kde představíme  západní oblast Francie Bretagne a Normandii (zejména klášter Le Mont-

Saint-Michel).  

 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. Děkujeme všem, kteří se přihlásili ke službě a 

modlitbě. Je nás už 47!  

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 

       



 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 na „Svatopetrský haléř“ ze dne 26.2. 2017: 7.581,- Kč. 

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. Všem dárcům děkujeme. 
 

Taizé je francouzská vesnička severně od Lyonu a v roce 1940 zde založil 

bratr Roger mezinárodní ekumenickou komunitu klášterního typu (to znamená 

otevřenou pro všechny křesťanské církve, bratři jsou jak katolíci, tak i 

různých protestantských vyznání z celého světa).  

Od konce padesátých let dvacátého století nachází cestu do Taizé mnoho tisíc 

mladých lidí z různých zemí, kteří sem přijíždějí na týdenní setkání s 

modlitbami a rozjímáním. Bratři hledali způsob, kterým by se mohli všichni 

mladí lidé zapojit do pravidelných modliteb komunity. Postupně se v Taizé 

začaly používat krátké, stále se opakující zpěvy meditativního charakteru 

zpívané v různých jazycích, které je snadné se naučit. Dnes jsou srdcem 

každého dne v Taizé tři společné modlitby.  

 

EVANGELIUM: Mt 4,1-11  Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se 

postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, 

řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, 

ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil 

ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě 

příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: 

‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’“ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu 

všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ 

Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu 

sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.  
 

Pokušení na poušti je těsně spjato s předcházejícím úryvkem o křtu: spojujícím článkem je pojem “Boží 

Syn”. Ježíš, slavnostně Otcem prohlášen jako Boží Syn hned po křtu, třikrát odmítá se projevit jako Syn – 

Mesiáš podle falešných mesiánských představ (dvakrát ďábel předkládá svoji nabídku větou: “Jsi-li Syn 

Boží…”). Tak jako křest představuje určité ztotožnění Ježíše s Božím lidem, stejně tak i pokušení na 

poušti. Po vysvobození z Egypta a uzavření smlouvy Izrael zakouší zkoušky na poušti. U Matouše je sled 

událostí podobný: po návratu z Egypta máme křest (přechod Rudým mořem je jeho předobraz, aspoň podle 

některých exegetů), pak Otcovo prohlášení “Ty jsi můj Syn” (srv. Izrael jako adoptovaný Boží syn, Dt 8,5) 

a období zkoušení na poušti. Paralela je o to víc posílena tím, že Ježíšovy odpovědi Satanovi jsou převzaté 

z Deuteronomia, kap. 6-8, právě z pasáže popisující Izraelovu zkušenost na poušti. A tak Ježíš, ztělesnění 

Izraele, ve své osobě zakouší to, co Izrael: s tím rozdílem, ovšem, že úspěšně dosvědčuje své synovství 

tam, kde Izrael zklamal. Poušť je obzvlášť vhodným místem zkoušky. Zmínka o vyvedení skrze Ducha 

navazuje na předcházející událost křtu, při které Duch sestoupil na Krista: Duch je suverénním aktérem v 

Ježíšově životě a službě. V paralelním příběhu o zkoušení Izraele na poušti je Hospodin ten, kdo uvádí na 

poušť (Dt 8,2). Zatímco Duch je ten, který vede na poušť, ďábel je tím zkoušejícím. 
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ BARBORKA: Farář opravuje dřevěné schody, které vedou do místní farnosti. 

Nedaleko stojí malá Barborka a pozoruje ho při práci. Farář si jí všimne a ptá se, zda potřebuje pomoc. 

"Nepotřebuji nic, já tu jen čekám." "A na co čekáš, Barborko?" "Chci vědět, co řekne farář, když se uhodí 

kladivem do prstu."    
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 12.3. – 2. neděle postní 

1. čtení - Gn 12,1-4a, 2. čtení – 2 Tim 1,8b-10, Evangelium - Mt 17,1-9 

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

