Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 19. března do 26. března 2017
NEDĚLE 19. března – 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:55 – křížová cesta v kostele ve VM
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Zamkovský, PPM)
ZA RODIČE BOBKOVY, ZETĚ JAROMÍRA, MANŽELE
LIPAVSKÝCH, LNĚNÍČKOVY A JANA MAJTNERA
10:30 - mše sv. naVraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 20. března – SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
11:00 – mše sv. při pohřbu pana Vladimíra Kysilka v kostele sv. Vavřince (P. Jiří Heblt)
17:30 – mše sv. v kostele ve VM (PPM) ZA KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA
ÚTERÝ 21. března – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
STŘEDA 22. března – STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
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 PODZIMKOVU, DCERU, SNACHU A DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 23. března – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU
10:30 - bohoslužba v Ledaxu (PPM)
PÁTEK 24. března – PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
16:55 – křížová cesta v kostele ve VM
17:30 – mše sv. v kostele ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA HAVRÁNKA, MANŽELKU A DĚTI
od 18:00 - 24 hodin pro Pána v kostele ve VM (Výstav Nejsvětější Svátosti po celou noc)
19:00 – 21:00 – duchovní rozhovor s knězem s příležitosti svátosti smíření (PPM a host)
SOBOTA 25. března – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (pěší pouť na Knířov)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)
15:00 – ukončení adorace v kostele ve VM, svátostné požehnání (PPM)
16:15 – svátost smíření na Knířově
17:00 – poutní mše sv. zakončená svátostným požehnáním na Knířově (P. A. Krasucký, PPM)
NEDĚLE 26. března – 4. 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 JINDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PJK)
V sobotu 18.3.2017 zemřel ve věku 84 kardinál Miloslav Vlk. Jeho život prošel řadou zvratů. Rodák z malé jihočeské
vesnice byl pro komunisty nepohodlným knězem. Ač vzděláním historik, archivář a teolog, byl z politických důvodů
nucen živit se jako myč oken. Po revoluci se stal na téměř 20 let hlavou českých katolíků a jako člen konkláve se
zúčastnil volby papeže. Pražské arcibiskupství vyzvalo věřící k modlitbě za spásu duše zesnulého kardinála.
Dnes při mši sv. je sbírka určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov. Všem dárcům děkujeme.
Po mši sv. máte možnost vypůjčit si z farní knihovny kromě nových knih i „knihy s číslovkami 1-2“…
V úterý 21.3. se koná od 18:30 ve sborovém domě baptistů další setkání Aglow na téma „Vztah s Bohem“. Hostem
večera budou Filip Mazúr a Monika Málková z Chrudimi, mladí misionáři, kteří chystají svatbu a vědí, co to znamená
být zamilovaný. Přesto mají jasno v tom, že ještě důležitější je vztah s Bohem.
Ve dnech 24.3. 18:00 až 25.3. 18:00 se bude v našem kostele konat akce 24 HODIN PRO PÁNA (v sobotu 25.3.
ukončeno knířovskou poutí). Součástí této akce je adorace, modlitby a příležitost ke svátosti smíření. Od pátku 18:00h
bude vystavena v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Nejsvětější svátost, ke které vás můžou dovést naši průvodci.
V pátek od 19:00 do 21:00 budete mít možnost duchovního rozhovoru s knězem či přijmout svátost smíření. Zveme i
ty, kteří váhají nebo již dlouho nebyli u svaté zpovědi a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem. Vedle P. Pavla
Mistra nás přijede podpořit také host, který bude upřesněn. Kostel bude nasvícen svíčkami a bude hrát meditační hudba.
Viz. také http://www.novaevangelizatio.va/content/nvev/en/news/24-ore-per-il-signore---2017.html

V sobotu 25.3.2017 v 17:00 se bude konat poutní slavnost v kostele Zvěstování Panny Marie na Knířově
za účasti P. Antonína Krasuckého OP, rektora dominikánského kostela v Olomouci, kde žil P. J. B. Kulhavý.
Program pouti: 15:30h odjezd autobusu od zdravotního střediska ve VM, 15:50h sraz u sochy sv. Josefa, modlitby,
požehnání, 16:00h odchod pěších poutníků knířovskou poutní cestou, křížová cesta, případně odjezd autobusem, 16:15h
příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově – P. A. Krasucký, 16:30h modlitba sv. růžence v kostele na Knířově,

17:00h mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně, po skončení následuje malé občerstvení na faře a před farou, 18:40 odjezd
autobusu zpět do Vysokého Mýta.
V neděli 26.3.2017 se budou konat volby do pastorační rady. Volit můžete v kostele sv. Vavřince po skončení mše
sv., tj. v 9.30–10.00h. Volby proběhnou tajným hlasováním na volebních lístcích. Na hlasovacích lístcích budou uvedeni
tito kandidáti v abecedním řazení: Blajdová Radka, Částková Ludmila, Jiskrová Anežka, Jiskrová Jarmila,
Lipavská Edita, Marková Věra, Motyčková Marie st., Severová Marie, Smolák Petr st. Při vstupu do kostela v
neděli dostanete volební lístky, kde zakroužkujete pořadové číslo maximálně čtyř kandidátů. Pokud někdo zakroužkuje
více kandidátů, bude tento hlasovací lístek neplatný. Při východu z kostela po nedělní mši se voliči nahlásí volební
komisi, která zapíše do seznamu jméno, příjmení a datum narození voliče. Komise orazítkuje z druhé strany volební
lístek, který bude vhozen do volební urny. Do pastorační rady budou zvolení čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Pokud se někdo nemůže zúčastnit tohoto hlavního termínu konání voleb, může k volbám přistoupit ve stejný den tj. v
neděli 26.3.2017 ve farnostech Vraclav a Knířov.
Sbor CB (ul. Brandlová 1) zve v neděli 26.3. od 16h na odpoledne chval a modliteb.
V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO.
Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 3.100 Kč. Již je přihlášeno 23 dětí.
Duchovní rada Orla zve seniory ve dnech 27. – 29.3. 2017 do Vranova u Brna na víkendové setkání s duchovní
tematikou. Hlaste se u p. Markové (tel. 721 109 647).
Na Květnou neděli 9.4.2017 Vás zveme na slavnostní odhalení a požehnání obnovených Božích muk u Dolského
potoka na katastru obce Dlouhé Třebové. Sraz účastníků je ve 14:30h v Knapovci. Více info viz ve farní vitrínce.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 12.3. 2017: 3.999,- Kč.
EVANGELIUM: Jan 4,5-42 Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu
Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna
samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena
mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys
znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť
ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto
studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však
napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života
věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Žena mu řekla: „Pane,
vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.’“
Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte,
my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat
v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ …

FARNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ KNIHY S ČÍSLOVKAMI (1-2):
Pecháčková Františka: Jeden krásný rok - Kniha je oslavou dětství. Onoho překrásného času lidského jara, kdy
promlouvá k člověku celá příroda svou krásou a dává zblízka nahlédnout do svých nesčetných tajemství.
Frýbová Zdena: Mafie po česku – Jeden den Bohuslava Panenky - Román zobrazuje úplatkářství, rozkrádání, prostituci
a různou spekulaci. Hlavní postavou je Bohuslav Panenka úspěšný ale stále nespokojený vedoucí pohostinství.
Grün Anselm: Kdybych měl už jen jeden den života - O svém posledním dnu nemedituji proto, že bych se bál umírání,
nýbrž proto, že si znovu a znovu kladu otázky o životě.
Lubichová Chiara: Kde jsou dva nebo tři… - Spiritualita jednoty - křesťanský život - Ježíš mezi námi -- "Ano" člověka
Bohu. Jde o přednášky prezentované ve dvou různých letech na kongresech členů hnutí Fokoláre v Římě.
Seton Ernest Thomas: Dva divoši - O dobrodružstvích chlapců, kteří žili jako Indiáni a o tom, co všechno se naučili.
Ševčovič Peter: Kamarádka pro nás dva - Hrdinou románu, známého z televizního seriálu, je žák sedmé třídy
bratislavské školy, který žije řadu let jen s otcem a snaží se otce oženit, přičemž s novou matkou získává i sestru.
Thuan Nguyen: Pět chlebů a dvě ryby – Kniha kardinála římskokatolické církve ve Vietnamu nese podtitul Radostné
svědectví víry vzešlé z vězeňských temnot.
Velek Josef: Příběh pro dvě nohy - Povídky o problémech přírody a životního prostředí v České republice.
Křivohlavý Jaro: Dvě lásky - Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem. Když ho jako
17-letého studenta gymnázia zatklo gestapo a odvezlo do koncentráku, přežil zde i díky svým
dvěma láskám – psychologii a křesťanské víře.
Sobotní duchovní obnovy s redemptoristou a misionářem Božího milosrdenství P. Michalem
Zamkovským se zúčastnilo cca 40 lidí z naší farnosti. Přednášky shrnovaly témata evangelií
postních nedělí a nesly název: Boží slovo je darem a Druhá osoba je dar. Slovenský misionář
nezapomněl připomenout papežovu výzvu k pastoračnímu obrácení, tj. vyjití ven k lidem, kteří
zatím do církve nechodí.
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou
pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: "Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů!
Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?!" "A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?"
odpověděl malíř.
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli 26.3. – 4. neděle postní
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
1. čtení - Sam 16,1b.6-7.10-13a, 2. čtení – Ef 5,8-14, Evangelium - Jan 9,1-41
tel. 465 420 983

