Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 30. dubna do 7. května 2017
NEDĚLE 30. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVA SEVERU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 1. května – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ÚTERÝ 2. května – PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
16:30 – mše sv. s májovou pobožností v penzionu (PPM)
STŘEDA 3. května – SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (Loskotová)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA JURAJA A MARIU DANIELOVY, RODINU MERVARTOVU A ODLOŽILOVU
17:30 – mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 4. května – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
PROSBA O POŽEHNÁNÍ PRO SLUŽBU FARNOSTI
PÁTEK 5. května – PÁTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (Nikodémova noc od 20:00h do 22:00h)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVA SEDLÁKA, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z JEHO RODU
SOBOTA 6. května – SVÁTEK SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
NEDĚLE 7. května – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 – mše sv. s májovou pobožností ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. s májovou pobožností v Knířově (PPM)
17:30 – májová pobožnost (PPM)
Farní knihovna dnes nabízí především knihy z edice Knihovna klasiků.
V pátek 9.6.2017 se bude konat Noc kostelů. Zájemci o pomoc s hlídáním objektů – hlaste se prosím u Radky Blajdové.
Na první sv. přijímání se začalo připravovat celkem 7 dětí. Další příprava proběhne v pátek 5.5. při a po mši sv. na faře.
V pátek 5. května 2017 se koná Večer mladých v Chocni. Začíná se v 17.30 mší svatou, následuje večeře, hry a přednáška
s modlitbou na téma Duch Svatý. Hosty večera jsou Mgr. Helena Johnová a P. Miloš Kolovratník.
Příští neděli 7.5. bude do 12:00 v kostele Výstav Nejsvětější svátosti, budeme se přimlouvat za nová kněžská a řeholní
povolání. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě. Příští neděli 7.5. proběhne ve farnostech sbírka určená na
kněžský seminář.
Zveme Vás na setkání Aglow, které pořádají ženy z místních církví v úterý 9.5. v 18:30h ve sborovém domě Bratrské
jednoty baptistů. Hostem bude známá teoložka Kateřina Lachmanová. Téma setkání: Kotva naděje.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 3.5. na paní Smolákovou, tel. 606 690 687.
Ve středu po mši sv. 3.5. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Nová pastorační rada se sejde ve čtvrtek 4.5.2017 v 18:30h po mši sv. na faře ve Vysokém Mýtě. Jednání je veřejné.
V pátek 5.5.2017 proběhne Nikodémova noc a to od 20:00h do 22:00h. Budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější
Svátosti při adoraci či využít příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude P. Pavel Mistr a P. František Beneš.
V rámci 39. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro vystoupí 11.5. v 18.00 v kostele sv. Vavřince
ve Vysokém Mýtě naše přední operní pěvkyně Dagmar Pecková. Společně s ní účinkují Barocco sempre giovane/Pavel
Svoboda – varhany. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v Turistickém informačním centru.
Dne 11.5. se bude konat v 18:00 v Zámeckém pivovaru v Litomyšli Talk show Zbigniewa Czendlika římskokatolického
kněze polské národnosti působící v Lanškrouně na jeho novou knihu Postel Hospoda Kostel. Vstupné 250,- Kč.
V pátek 12.5. navštíví naši farnost socha Panny Marie Fatimské. Společný program s modlitbami začne v 16:45.
Dne 27.5. 2017 se uskuteční v Dobrušce Diecézní setkání ministrantů. Motto tohoho setkání je „Jsem služebnice Páně“.
Program: 9:30h – sraz ministrantů u Bílé věže kostela sv. Václava, 10:00 – 12:00 – putování po stanovištích, v 15:00h
bude mše sv. s otcem biskupem Janem Vokálem. Zájemci, hlaste se P. Mistrovi.
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 51 dětí.
Zveme Vás na 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 1.140
Kč/ dítě 3-15 let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je již 9 dospělých + 15 dětí.
Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 22. a 23.4. 2017 se vybralo celkem 4869,- Kč.

Pracovní nabídka: Oblastní charita Pardubice, hledá zdravotní sestru do domácí ošetřovatelské a hospicové péče
v Holicích. Po zkušební době nabízíme mzdu od 27.000 Kč. Bližší informace na internetových stránkách Charity nebo
na letáku ve farní vitríně. Kontakt: Markéta Vašková, tel. 775 296 830, e-mail: mvaskova@charitapardubice.cz
Salesiánký domov mladých v Hradci Králové (Denisovo nám. 172) nabízí ubytování pro studentky SŠ a VŠ
v rodinném prostředí s křesťanskými hodnotami a v dobrých podmínkách pro studium. Podrobnější informace viz na
letáku ve farní vitrině nebo na tel. 495 538 463, 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, www.cdmhk.cz
Ve dnech 12.5– 14.5.2017se uskuteční víkend pro děvčata od 12 – do 17 let v Hoješíně u Seče na téma: Jsem krásná
v Božích očích. Besedovat, diskutovat a sdílet můžete s psychoterapeutkou Maruškou. S sebou: spacák, přezůvky, teplé
oblečení. Cena: dobrovolný příspěvek. Na setkání se těší P. Petr, Marie Novotná a sestry františkánky.
Školské sestry sv. Františka zvou do Hoješína u Seče na duchovní obnovu pro rodiny na téma: „Slibuji… věrnost…“
s nezapomenutelným programem pro děti. Duchovní obnova se uskuteční od 19.5. (18:30 mše sv.) do 21.5. 2017 pod
vedením P. I. Majvalda a Vl. Sojky. S sebou: spacáky, velmi teplé oblečení, přezůvky. Cena: dobrovolný příspěvek.
Kontakt: sestra Gratie: 733 755 824, manzele-hojesin@seznam.cz
EVANGELIUM: Lk 24,13-35 Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je
vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim
sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu
rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se
zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z
Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili
k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co
se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i
vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však
neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel
Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve
všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na
něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s
nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On
jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“
Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli:
„Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání
chleba.
FARNÍ KNIHOVNY DOPORUČUJE KNIHY Z EDICE KNIHOVNA KLASIKŮ:
Honoré de Balzac: Lesk a bída kurtizán – Román zobrazující spojení finančního světa s pařížským podsvětím.
Charles Dickens: Oliver Twist – Osudy sirotka Olivera Twiste, který vyrůstá v chudobinci.
Romain Rolland: Život Beethovenův, Michelangelův a Tolstého – Francouzský romanopisec je také autorem celé řady
životopisů významných světových osobností.
Romain Rolland: Beethoven - velká tvůrčí období od Eroiky k Appassionatě - První z 5 svazků velké práce o
Beethovenovi. Autor postihuje jeho tvůrčí i lidskou velikost v životních okamžicích a dílech zvlášť významných a typických.
Romain Rolland: Händel – Rolland byl znalcem hudby, u Händela obdivoval jeho „zdravou a širokou lidovost“. V této
knize sugestivně líčí jeho boj s nezájmem obecenstva a konečné vítězství jeho oratorií, zvlášť Judy Makabejského.
Romain Rolland: Hudebníkova cesta do minulosti – Líčení hudebního života Anglie podle Pepysova Deníku, Sasko
vzmáhající se po třicetileté válce, povídání o Händlovi.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Bratři Karamazovi – Kdybychom chtěli formulovat společného jmenovatele
„karamazovštiny“, byla by jím vedle smyslnosti vášnivá zamilovanost do života a touha žít za každou cenu.
Lev Nikolajevic Tolstoj: Povídky o válce a lidech – Povídky s vojenskou tématikou odrážejí autorovy zážitky z dobrovolné
vojenské služby na Kavkaze a z obrany Sevastopolu roku 1854/5.
Guy de Maupassant: Silná jako smrt, Naše srdce – V románu „Silná jako smrt" prožívá hrdina v pozdním věku ještě
jednou vášnivou lásku, tentokrát k mladé dívce, dceři své milenky a nejlepší přítelkyně. „Naše srdce" vypráví o milostných
vztazích mladého může k duchaplné a oslnivě krásné ovdovělé šlechtičně, k níž se cítí poután duchovně i tělesně.
Guy de Maupassant: Příběh jednoho života – Hlavní postavou příběhu je dívka Jana de Lamarová. Je vychovávána do 17
let v klášteře. Když ji otec již odváží domů, Jana si dělá iluze o svém budoucím životě, sní o svém manželovi, dětech.
Guy de Maupassant: Mont-Oriol – Kniha shrnuje příběhy naivity mladé Kristiny. Její manžel zakládá lázně Mont-Oriol a
zatímco vášnivě podniká, Kristina se zamiluje do rodinného přítele Brétigna…
Stendhal: Červený a černý – Společenský román francouzského klasika 19. století o mladém muži, snažícím se překonat
společenské bariéry a vyšvihnout se mezi společenskou smetánku.
Mark Twain: Skákavý žabák a jiné prózy – Výbor z povídkové tvorby amerického klasika, který se posmívá
malichernosti, snobství a byrokracii a útočí na základní nešvary americké společnosti na konci 19. a na počátku 20. století.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ČTENÁŘ: „Včera jsem si přečetl tu tvoji knihu.” „Poslední?” „Doufám.”
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 7.5. – 4. neděle velikonoční
1. čtení – Sk 2,14a.36-41, 2. čtení – 1 Petr 2,20b-25, Evangelium – Jan 10,1-10

