Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 2. dubna do 9. dubna 2017
NEDĚLE 2. dubna – 5. 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. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 3. dubna – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
11:00 – rozloučení s paní Annou Kyselovou (PPM)
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 4. dubna – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
STŘEDA 5. dubna – STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
13:30 – svátost smíření
14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby (E. Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA ZESNULÉHO OLDŘICHA ŠPLÍCHALA A
RODIČE, ZA RODIČE PELINKOVY A SYNA JOSEFA
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 6. dubna – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM)
PÁTEK 7. dubna – PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ (Nikodémova noc 18:30 – 20:00)
16:55 – křížová cesta v kostele ve VM
17:30 – mše sv. v kostele ve VM (PPM)
SOBOTA 8. dubna – SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PJK)
ZA FRANTIŠKA MLEJNKA A RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 9. dubna – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
08:10 – žehnání ratolestí, průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MLÁDEŽ
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
Příležitost ke svátosti smíření bude tento pátek od 15 do 16 hod v kostele sv. Vavřince. Zpovídat bude P. Bogdan
Roman Ganczarski z Chocně, P. Jiří Mannl a P. Pavel Mistr.
V neděli dne 26.3. 2017 se konaly volby do pastorační rady. Celkem se voleb zúčastnilo 86 voličů (v roce 2013 se
zúčastnilo 63 voličů). Jeden volební lístek byl uznán jako neplatný z důvodu neoznačení žádného kandidáta.
Výsledky voleb jsou následující:
1.-2. 53 hlasů – Mgr. Radka Terezie Blajdová a Petr Smolák st.
3.-4. 43 hlasů – Jarmila Jiskrová a Mgr. Marie Severová
5. 42 hlasů – Ludmila Částková, 6. 34 hlasů–Bc. Edita Lipavská, 7. 24 hlasů – Marie Motyčková, 8. 21 hlasů –
Anežka Jiskrová, 9. 12 hlasů – RNDr. Věra Marková
Členy pastorační rady se tedy stávají tito: Mgr. Radka Terezie Blajdová, Petr Smolák st., Jarmila Jiskrová, Mgr.
Marie Severová. P. Pavel Mistr navrhl dále tyto kandidáty do pastorační rady: Ludmilu Částkovou, Bc. Editu
Lipavskou a Marii Motyčkovou st. Členové pastorační rady pověření biskupem k účasti na pastorační péči o farnost:
P. Pavel Mistr, P. Jan Kunert a Mgr. Jana Tomášková. Mandát pastorační rady trvá 4 roky.
Dnes v neděli 2.4. je do 12:00 v kostele Výstav nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.
Knihy si dnes můžete vypůjčit po mši sv. ve farní knihovně v budově fary.
Nabízíme v termínu 29.4.-1.5.2017 farní Pouť na Jižní Moravu za Tím, který dal víno pro radost lidskému srdci.
Ubytování bude jednodušší na faře v Podivíně na půdě (matrace, spacák). Na programu: Mikulov – Mikulovská
přehlídka vín, setkání souborů pod Taneční horou, košt vína, Sv. kopeček; Velké Bílovice, Lednice, návštěva vinného
sklípku, Valtice, Valtické podzemí, Žarošice, Rajhrad nebo Křtiny. V programu je každý den mše sv., pěší pouť,
především vinicemi (max. 9 km), ale bude možno se přemístit i autobusem. Prosím, hlaste nejlépe do 17.4.2017.
V ceně 1.600 Kč je započítáno ubytování, doprava, 1x snídaně, 2x oběd a 2x večeře a návštěva zámku Lednice a
Valtického podzemí.
Zveme mládežníky na diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu 8.4.2017 od 9:00h v Hradci Králové ve
Filharmonii (Eliščino nábřeží). Info ve vitrínce. V termínu 2.-9.4.2017 se můžete připojit k Týdnu modliteb za
mládež. Brožuru si ji můžete vyzvednout v knihovně či stáhnout do mobilu.
Ve středu po mši sv. 5.4. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Prosíme o pomoc s úklidem kostela sv. Vavřince. Muži: středa 5.4. 15 hod, ženy ve čtvrtek 6.4. v 15 hod.
Další setkání těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, se uskuteční v pátek 21.4.2017.

V pátek 7.4. proběhne Nikodémova noc a to od 18:30 do 20:00. Během večera budete mít možnost přijít do kostela
sv. Vavřince, který bude ponořen do ticha a tmy, osvětlen pouze svíčkami. Budete se moct setkat s Ježíšem
v Nejsvětější Svátosti při adoraci či si osobně pohovořit s knězem, případně využít příležitost ke svátosti smíření.
Zpovídat bude P. Pavel Mistr a další zpovědník bude upřesněn.
Orel zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat 2.4. od 15 hodin v klubovně Orlovny.
Pokud bude zájem, po skončení schůze Markovi promítnou fotky a podělí se o své poznatky z cesty po Izraeli.
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 28 dětí.
Na nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 26.3. 2017 se vybralo 3604,- Kč.
Příští neděli dne 9.4.2017 se bude konat celodiecézní sbírka na podporu oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě. Tato sbírka je mimořádně určena pro finanční zajištění Národní poutě do Fatimy, náklady televize Noe
zajišťující přímé přenosy z Portugalska, další průběh v katedrálách a hlavních poutních místech ve dnech 15.9. – 7.10.
2017 a teologicko-pastorální sympozium v Novém Adalbertinu v Hradci Králové a Koclířově. V sobotu 7.10. 2017
bude naše země zasvěcena Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za vaše finanční příspěvky děkujeme.
Prosíme o příspěvek do třídílné pokladničky uprostřed kostela na Sbírku Adopce na dálku. Celkově je potřeba vybrat
13 000,- Kč, kterou se farnost Vysoké Mýto zavázala přispívat na dvě děti. Prosíme o průběžné příspěvky dle vašich
možností. O výsledcích sbírky vás budeme průběžně informovat. Díky Vašim finančním příspěvkům se podařilo
nasbírat již 1.459,- Kč. V současnosti pomáhá naše farnost v projektu Adopce na dálku těmto dvěma dětem z Indie:
Abin Babu (12 let) a Thanuja S. Pattil (13 let). Také máme možnost si s dětmi dopisovat v anglickém jazyce
prostřednictvím indického koordinátora. První krok je ale na nás. Děti píší pouze 2 x ročně, poprvé po
absolvování tábora. Dopis s dětmi napíší animátoři, případně jej pomohou přeložit do anglického jazyka.
„Pojeď s námi na Vesmír“. Mládež z Bystrého zve mládež od 15 let na Vesmír – v Deštném v Orlických horách
na společný víkendový pobyt 21.-23.4.2017. Navrhovaný příspěvek 600Kč, spacák, přezůvky s sebou, vlastní doprava.
V sobotu v Praze 22.4.2017 se uskuteční Národní pochod pro život a rodinu. V 10h v katedrále bude mše sv.
celebrovaná Dominikem Dukou. Zakončení pochodu v 16h. Bližší informace ve farní vitríně.
V sobotu dne 22.4.2017 v 10h se v Libici nad Cidlinou uskuteční diecézní Svatovojtěšská pouť. Mši bude
koncelebrovat J. E. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královehradecký.
EVANGELIUM: Jan 11,1-45 Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To
byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy
poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k
smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je
nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska!“ Učedníci
mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct
hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm
není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli:
„Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy
řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“ Tomáš –
řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už
čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby
je potěšili v žalu nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta
řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to
dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl:
„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech
odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k
němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé,
kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala.
Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by
byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat,
zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle,
jak ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“
Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“
Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece,
že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě
vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili,
že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na
rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří
přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.
Připravujeme se na příští neděli 9.4. – Květná (pašijová)
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ČÍŠNÍK V RESTAURACI
neděle 1. čtení – Iz 50,4-7, 2. čtení – Flp 2,6-11,
„Milorde, poplach! Hoří! Hoří jak v kuchyni, tak v jídelně!
Evangelium – Mt 27,33-54
Co teď budeme dělat?“ „Naobědváme se venku, Jean.
Je tam dnes tak krásně!“
http://www.katolik.vmyto.cz/ mail: rkfvmyto@tiscali.cz,tel. 465 420 983

