Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 4. února do 11. února 2018
NEDĚLE 4. LEDNA – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 5. ÚNORA – PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 6. ÚNORA – PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl s podporou pí Loskotové)
STŘEDA 7. ÚNORA – STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PJK), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA ANNU RICHTEROVOU
ČTVRTEK 8. ÚNORA – ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM, (P. Mannl s podporou pí Loskotové)
PÁTEK 9. ÚNORA – PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY,
CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 10. ÚNORA – PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kapli na faře ve VM (PJK)
ZA BOHUSLAVA ŘÍHU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 11. LEDNA – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - světový den nemocných
07:30 – mše sv. v chrámu v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), při mši sv. křest Aleny Hyxové
ZA NEMOCNÉ
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Buriánek)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min přede mší sv. Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min přede mší sv.,
kromě nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině.
P. Pavel Mistr je tento týden na dovolené, zastupuje ho P. Jan Kunert 731 598 859.
Pastorační rada odsouhlasila změnu v čase začátku nedělní mše sv. s platností od neděle 11.2. a to ve Vysokém
Mýtě. Mše sv. se posouvá na 9:00, a ve Slatině se mše sv. přesouvá 1x za 14 dní na 7:30. Výjimkou budou
mše sv. na Květnou neděli a Boží Tělo, kdy budou mše sv. začínat ve Vysokém Mýtě v 8,30. Na Květnou
neděli průvod od kostela Nejsvětější Trojice v 8,15.
Dne 14.2.2018 vstoupíme do svatopostní doby slavením Popeleční středy. Přineste prosíme požehnané kočičky ke
spálení do příští neděle 11.2.2018. Pokud vám z vánoc přebývají háčky na vánoční ozdoby, rádi je upotřebíme.
Středa 7.2., 18:15, fara: setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem
Pátek 9.2., 20:00, M-klub: XX. orelský ples, předprodej na IC MěÚ Vysoké Mýto (viz farní vitrína)
V neděli 19.2. po mši sv. bude na faře tradiční masopustní posezení se zabíjačkovými dobrotami.
Pondělí 19.2., 19:00, fara: setkání společenství.
Úterý 27.2., 18:00, Orlovna Letohrad-Orlice: divadelní představení Větrná pohádka pro pomocníky Tříkrálové
sbírky (viz farní vitrína).
Neděle 11.2.: evangelický kostel Litomyšl (Na Lánech): koncert skupiny Svatopluk za účasti Sváti Karáska
(viz farní vitrína).
Neděle 11.2. – 17.2.2018: Církev Bratrská jednota baptistů Lavina: oslava při příležitosti nově otevřeného sálu
(viz farní vitrína a www.bjbvm.cz).
Nabídka individuálně doprovázených exercicií - Hostýn: termín: 22.2. (čtvrtek, 18hod) - 25.2. (neděle, oběd)
Místo: Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov, přihlašování: daniel.borkovec@gmail.com
Doprovázející: P. Daniel Bořkovec, s. Veronika Řeháková, SDJ, br. Radek Navrátil, OFM, Eva Kubová
Cena: 2650 Kč (1578 Kč ubytování, strava + 1072 Kč režijní náklady a lektorné).
Sbírka při sobotní a nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 27. a 28.1.2018: 4473,- Kč. Všem dárcům
děkujeme!
EVANGELIUM: (Mk 1,29-39) Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a
Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a

pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu
všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými
chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo
ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili
za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček,
abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a
vyháněl zlé duchy.

Nemusí být bez užitku položit si poněkud provokativní otázku: Co bychom dělali, kdyby se objevil mezi
námi Ježíš a začal působit podobně, jak o tom čteme v evangeliu? Byli bychom rádi? A hlavně: hodilo by
se nám jeho působení do života církve? Je samozřejmě třeba uznat, že od situací, o kterých píše
evangelium, uplynulo na dva tisíce let. Že žijeme v jiném prostředí, v jiné kultuře. Ale i my jsme jen lidmi,
jako byli Ježíšovi současníci, a žijeme ve stejném, Bohem stvořeném světě, ve kterém žili oni i Ježíš.
Co tedy Ježíš v Palestině dělal? Dnešní evangelium to podává v určitém přehledu. Učil, tedy hlásal Boží
slovo, uzdravoval a modlil se. Jinými slovy: vnášel slovem i činem do světa to, co bylo a je Boží a tak tento
svět měnil k lepšímu. A přitom zůstával v naprostém sjednocení s Otcem.
Napravovat svět - pro to by měl jistě smysl i člověk dneška. Mnozí, ať už v církvi nebo mimo ni - se o to
snaží, někteří ale rezignují, protože nevidí úspěchy. Všimněme si ale, že Ježíš na jedné straně vnáší dobro
do světa tak, že je to ke prospěchu všech, ale na druhé straně jasně vidíme, že se neobrací k jakémusi
"všeobecnému" světu či lidstvu, ale obrací se k lidem jednotlivě, osobně. A nezdá se, že by ho trápila malá
produktivita takovéto práce. Vidíme však, že Ježíš svou činností z mnohých dělá učedníky. Nepočítá jen se
svou vlastní prací, se svým vlastním působením, ale zřetelně počítá se zmnožením, znásobením svých sil
těmi, které oslovil, ovlivnil, vyučil a získal.
Druhou věcí, kterou nesmíme přehlédnout, je to, že Ježíš neopouští hlavní linii svého působení, nenechá se
řídit tím, co si lidé přejí. Vyšel proto, aby kázal, to dělá, a svá slova doprovází mocnými činy. Nebo ještě
lépe: jeho slova se projevují nejen zvukem, ale i mocnými činy. A slovo, které Ježíš rozsévá, je schopno
přinést užitek, vykoná víc, než je jen okamžitý efekt nějakého uzdravujícího zásahu.
Konečně nesmíme přehlédnout, že se Ježíš modlil. Kardinál Ratzinger dokonce píše, že: Středem Ježíšovy
osoby a života je podle svědectví Písma nepřetržitá komunikace s Otcem. Protože modlitba je středem
Ježíšovy osoby, je účast na jeho modlení předpokladem poznání a pochopení Ježíše (Ratzinger: Hledět na
probodeného).
Modlitba sjednocující s Ježíšem, modlitba sjednocující s Otcem - to je zřejmě naprosto podstatná součást
Ježíšova života. A to je také nezbytným úkolem církve. Při intenzivním "napravování" světa či církve se
může tato nezbytná úloha dostat někam na okraj nebo přímo zmizet. Neznamená to jen vadu na kráse
zbožnosti křesťanů, ale znamená to vlastně vynechání podstatné části úkolu, které církev od Krista
převzala.
K ZAMYŠLENÍ: Můžeš se zlobit na to, co Ti Bůh nedal, anebo být vděčný, co Ti dal.
Tvůj talent je dar od Boha. Co s ním uděláš, je tvůj dar Bohu.
Závist je, když počítáš požehnání druhých, než těch svých.

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU:
V muzeu: „Pane řediteli, kdy jste poznali, že ten tygr je špatně vycpaný?“ „Když snědl třetího hlídače.“
„Mami, kup mi velblouda!“ žadoní dcerka. „To nejde, čím bys ho krmila?“ „Tak ho kup v ZOO, ten se
krmit nesmí.“
Holčička pije vodu z kaluže, ale bratr ji varuje: „Nepij tu vodu, jsou v ní bacily.“ „Už ne, před chvílí jsem
je přejela kolem!“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 11.2. – 6. neděle v mezidobí 1. čtení – Lv
13,1-2.45-46, 2. čtení – 1 Kor 10,31 – 11,1, Evangelium – Mk 1,40-45

