Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 9. dubna do 16. dubna 2017
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)
PONDĚLÍ 10. dubna – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:30 - mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 11. dubna – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
13:00 – mše sv. při pohřbu paní Ludmily Pávové (PPM)
STŘEDA 12. dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
13:30 – bohoslužba v nemocnici LDN Žižkova (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 RODINU PTÁČKOVU, ZA SYNA, VNUKA A SYNOVCE JANA
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM), příležitost ke svátosti smíření
ČTVRTEK 13. dubna – ZELENÝ ČTRTEK (připomínka Ježíšovy poslední večeře)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ÚCTU K EUCHARISTII A KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI
PÁTEK 14. dubna – VELKÝ PÁTEK (připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, den přísného postu)
07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:55 – křížová cesta v kostele ve VM (PPM)
17:30 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 15. dubna – BÍLÁ SOBOTA (Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně)
07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
20:00 – velikonoční vigilie v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ
NEDĚLE 16. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
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 17. dubna – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA 75 LET ŽIVOTA
křest Briana Pavla Petíka
09:00 - mše sv. ve Slatině (PPM) křest Venduly Marie Kalouskové
10:30 - mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
Dnes v neděli 9.4.2017 se uskuteční 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.
Farní knihovna dnes nabízí především knihy s velikonoční tématikou a křížové cesty.
Ve středu po mši sv. 12.4. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Prosíme muže, kteří by rádi na Zelený čtvrtek znázorňovali apoštoly, aby se do středy 12.4. přihlásili u paní
Částkové a potvrdili svoji účast na obřadu. Prosím, zapisujte se ke službě hlídání u Božího hrobu na Velký pátek a
Bílou sobotu. Rozpis je na stolku uprostřed kostela. Děkujeme.
Na Velký pátek 14.4. 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 a újmou v jídle (je
možné jíst jednou denně do syta) jsou vázání všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.
Na Bílou sobotu budou tradičně připraveny malé paškálky. V tento den a v neděli Zmrtvýchvstání Páně budou
žehnány pokrmy, které si přineste v košíčkách. Pokud košík nemáte, můžete si ho vypůjčit u východu z kostela a o 2.
neděli velikonoční opět vrátit.
Zveme ministranty na velikonoční službu u oltáře. Nácviky se budou konat v kostele ve čtvrtek v 16:00, pátek
v 16:30 a v sobotu v 18:30.
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. V případě zájmu se nahlaste R. Blajdové (775 391 600 nebo P. P. Mistrovi 728 185 336).
Další setkání těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, se uskuteční v pátek 21.4.2017.
Ve dnech 21.-22.4.2017 se uskuteční ve Vysokém Mýtě národní konference Aglow. Program ve vitrínce.
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 34 dětí.
Malý oslík Naďa Vás dnes přišel také osobně pozvat na společný letní rodinný pobyt na Vranicích 2017, aneb
prázdniny s malým oslíkem, který se uskuteční se v termínu od 16. – 21.7.2017. Pobyt je vhodný především pro
rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty. Cena za 5-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro
úsporné sprchování) 1.140 Kč/ dítě 3-15 let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma.
Na nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 2.4. 2017 se vybralo 4.885,- Kč. Misijní klubko vybralo dne
26.3.2017 na misijní koláč celkem 3.550,- Kč. Výtěžek je určen na misie. Všem dárcům 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. Díky Vašim finančním příspěvkům se
podařilo nasbírat již 4.250,- Kč.
„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: Mt 27,33-54 (zkrácené) Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno
smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali
ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni
dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou
a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně
tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je prý to
izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm zalíbení.
Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala tma po
celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On volá Eliáše!“ Jeden
z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali:
„Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom se
chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl
zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se mnoha lidem.
Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali:
„To byl opravdu Syn Boží.“
V Matoušově podání je Ježíšovo utrpení utrpením Syna člověka - Pána slávy a Soudce celého světa, který přišel dovršit
dějiny celého lidstva. Celé Matoušovy pašije jsou pojaty jako působivé a složité drama, v němž evangelista rozjímá nad
tímto paradoxem. Nejvíc je to poznat na těch událostech, které ostatní evangelisté přecházejí mlčením (například Jidášovo
zoufalství a jeho sebevražda: 27,3-16), a na neustále přítomném napětí mezi mocí a ponížením. Ten, kterému by mohlo
přijít na pomoc dvanáct pluků andělů a vyrvat jej z rukou lidí, se zcela bezbranný nechává zajmout (26,50b-54) a mlčí
před "velikými tohoto světa", přestože by si mohl pomoci nějakým
nadpřirozeným úkazem (27,14.19). Jeho smrt je přechodem do zcela
nových náboženských, lidských i kosmických podmínek (27,50-54),
ale Ježíš se nechová jako nějaký nadčlověk. Zvláštní důraz klade
Matouš na Ježíšovu osamělost v Getsemanech (třikrát se vzdaluje od
učedníků a třikrát se k nim vrací…) a na pokoru, kterou Ježíš vkládá
do své modlitby k Otci ("Jestliže je to možné…") i do svých slov k
učedníkům, kterým svěřuje svou smrtelnou úzkost a tělesnou slabost
(26,41b). Matouš zde - stejně jako v celém svém evangeliu připomíná, že se naplnilo Písmo - buď výslovně, nebo
prostřednictvím starozákonních citací -, čímž potvrzuje, že Ježíšovo
utrpení je součástí Božího plánu spásy. Vyvolený národ to však Diecézního setkání mládeže v Hradci Králové se
nepochopil a přivolal na sebe vinu za prolití krve Nevinného zúčastnili také zástupci naší farnosti. Děkujeme.
(27,4.25). Tato krev potvrdila "novou a věčnou smlouvu" (26,28). Celostátní setkání mládeže bude od 15.-20.8.2017
v Olomouci a na programu bude i svědectví o Chiaře
Jedině ona nás může vykoupit z každého hříchu.
Petrillo.
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Připravujeme se na příští neděli 16.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
1. čtení – Sk 10,34a.37-43, 2. čtení – Kol 3,1-4, 1 Kor 5,6b-8, Evangelium – Jan 20,1-9

