
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 11. února do 18. února 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 12. ÚNORA – PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 16:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)        

ÚTERÝ 13. ÚNORA – ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)  

                                           ZA ŽIVÉ A MRTVÉ ČLENY QUINQUE VULNERUM 2017 

STŘEDA 14. ÚNORA – POPELEČNÍ STŘEDA  

                          13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM)            

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince, společné modlitby (pí Loskotová)     

                           17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POŽEHNÁNÍ PRO POSTNÍ DOBU              

ČTVRTEK 15. ÚNORA – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
                               08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA P. VÁCLAVA HUŠKA 

PÁTEK 16. ÚNORA – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ  
 17:00 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince 

                           17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RŮŽENU A JAROSLAVA BLAJDOVY 

SOBOTA 17. ÚNORA – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

 11:00 – křest Melissy a Gábiny Petikových       

 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 (PPM)  

           ZA ALOISE TUHÁČKA A DCERU MÁJU A MIJU 

NEDĚLE 18. ÚNORA – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:30 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)   

        ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI 
    10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

                           13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM) 
  

 Neděle 11.2.: zveme po mši sv. na faru na tradiční masopustní posezení se zabíjačkovými dobrotami.  

 Neděle 11.2., 18:00, evangelický kostel Litomyšl (Na Lánech): koncert skupiny Svatopluk za účasti Sváti 

Karáska. 
 Pondělí 12.2., 18:30, Církev Bratrská jednota baptistů Lavina: večer chval NAAM (současná křesťanská hudba) 

 Pondělí 12.2., 18:00, Balbínka Nového Adalbertina v Hradci Králové: druhé setkání skupiny žen, kterým 

vstoupila do života ztráta dítěte.  Na společných setkáních budeme sdílet tuto bolest při společném tvoření    

memoryboxů. Jsou zváni i muži. (Kontaktní osoba: Bc. Petra Kolčavová, petra@ditevsrdci.cz.) 

 Úterý 13.2., 18:30, sborový dům Bratrské jednoty baptistů Lavina: setkání Aglow – Bůh ve škole? Hostem  

budou Blanka Kysilková, ředitelka Gymnázia VM a Edita Lipavská, ředitelka MŠ Pod smrkem.   

 Středa 14.2.: vstupujeme do svatopostní doby slavením Popeleční středy. O mši sv. se bude udělovat v chrámu 

sv. Vavřince popelec na znamení obrácení. Popelec můžou přijmout všichni. Je to den přísného postu, tzn. 

zdrženlivosti od masa a omezení v jídle. Zákonem pokání zdrženlivosti od masa jsou vázány osoby od dovršení 

14. roku věku, zákonem pokání a újmy v jídle jsou vázáni všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.  

 Středa 14.2., 18:15, fara VM: nebude setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem 

 Pondělí 19.2., 19:00, fara VM: setkání společenství 

 Pondělí 19.2., 19:00, fara VM: setkání zástupců ekumeny nad přípravou projektu Noc kostelů 2018. Kdybyste 

nás chtěli podpořit nápadem, jste srdečně zváni.  

 Čtvrtek 22.2., 16:00, Vila Marie: únorový S – KLUB (společné setkávání,  přednáška Mgr. Jana Lipavského  na 

téma  „Spotřebitelské smlouvy“, koncert mezzosopranistky Moniky Maškové, vstup zdarma, malé občerstvení). 

 Neděle 25.2.: dětská mše sv. - hrát a zpívat bude Sboreček. 

 Úterý 27.2., 18:00, Orlovna Letohrad-Orlice: divadlo Větrná pohádka pro pomocníky Tříkrálové  sbírky  

 

Další nabídky a informace: 

 Malý průvodce postní dobou brněnské diecéze – nabízíme za 5 Kč v knihovně nebo ve farní kanceláři. 

 Malý průvodce postní dobou královéhradecké diecéze – bude k dispozici na Popeleční středu. 

 Služba postního koučinku (více viz web Signaly.cz) spočívá v tom, že bylo osloveno několik kněží, řeholníků a 

řeholnic, zda by byli ochotní převzít v postní době roli duchovního „kouče“, který by pomohl zájemcům projít 

tímto obdobím liturgického roku a připravit se na prožití Velikonoc. V průběhu postní doby má pak uživatel 

NEDĚLE 11. ÚNORA – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - světový den nemocných 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), křest Aleny Hyksové  

                          ZA NEMOCNÉ 

 10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Buriánek) 

             13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM) 

 



možnost jednou týdně, nejlépe v neděli napsat svému kouči, jak se mu v uplynulém období dařilo, co bylo 

snadné, co těžké, s čím si neví rady a na druhý den, tedy v pondělí, by mu přišla odpověď s radou a povzbuzením. 

 Pondělí 12.2. – neděle 18.2.2018: Národní týden manželství (20. ročník), motto: Manželství bez mýtů.  Na 

zahajovací tiskové konferenci vystoupí zástupci odborné veřejnosti, politiků, duchovních i dalších osobností, pro 

které je manželství stále jednou z největších hodnot v životě, a kteří se pokusí odpovědět na nejvíce omílané mýty 

o manželství. (www.tydenmanzelstvi.cz,www.facebook.com/tydenmanzelstvi) 

 Ministerstvo kultury ČR zařadilo tři poutní místa Královéhradecké diecéze mezi národní kulturní památky:  

      *  Poutní areál Hora Matky Boží u Králík s kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

                       *  Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže 

                       *  Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné 

 Česká biblická společnost nabízí za zvýhodněnou cenu 99 Kč níže uvedené biblické encyklopedie: první 

seznámení s biblickým pozadím Světa Bible, podrobnější obrazová publikace Rodinná encyklopedie Bible, tři 

díly z oblíbené řady ABC – ABC Ježíšova života, ABC křesťanství a ABC světových náboženství. (více viz leták 

ve farní vitríně nebo internetový obchod www.bibleshop.cz). V případě zájmu můžeme objednat knížky hromadně 

za jedno poštovné. Zájemci kontaktujte knihovnu nebo farní kancelář do úterý 13.2. 

 Sbírka při sobotní a nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 3.2. a 4.2.2018: 3295,- Kč. Děkujeme! 

 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. 
 

EVANGELIUM: Mk 1,40-45   K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“  

Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl 

očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své 

očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už 

nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkfvmyto@tiscali.cz,  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 18.2. – 1. neděle postní,   1. čtení – Gn 9,8-15,  

2. čtení – 1 Petr 3,18-22, Evangelium – Mk 1,12-15 

PROČ JÍT V NEDĚLI NA MŠI?  
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 13.12.2017 (převzato z www.radiovaticana.cz)   
 

Nedělní slavení eucharistie je středem života církve. My křesťané přicházíme v neděli na mši, abychom  

se setkali se vzkříšeným Pánem či lépe řečeno nechat Jeho, aby potkal nás, naslouchat Jeho slovu, živit  

se u Jeho stolu a stávat se tak církví, totiž Jeho mystickým Tělem žijícím ve světě. 

Tak tomu již od začátku rozuměli Ježíšovi učedníci, kteří slavili eucharistické setkání s Pánem v den, který židé nazývali 

„prvním dnem v týdnu“ a Římané „dnem slunce“, protože toho dne Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se učedníkům, rozmlouval s 

nimi a daroval jim Ducha svatého (srov. Mt 28,1; Mk 16,9.14; Lk 24,1.13; Jan 20,1.19). Také velké seslání Ducha o 

Letnicích nastalo v neděli, padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání. Z těchto důvodů je pro nás neděle svatým dnem, který 

je posvěcen slavením eucharistie, živou přítomností Páně mezi námi a pro nás. Mše je tedy tím, co uskutečňuje 

křesťanskou neděli! Křesťanská neděle se točí kolem mše. Čím by byla pro křesťana neděle, v níž by chybělo setkání s 

Pánem? 

Existují křesťanské komunity, které, bohužel, nemohou mít každou neděli mši. Také ty jsou však povolány shromáždit se v 

tento posvátný den k modlitbě v Pánově jménu, naslouchat Božímu Slovu a oživovat touhu po eucharistii. V takových 

kontextech je zapotřebí oživovat toto povědomí a znovu si osvojit smysl pro slavení, význam radosti, farního společenství, 

solidarity a odpočinku, který občerstvuje duši i tělo. Všem těmto hodnotám učí eucharistie, neděli za nedělí. Proto Druhý 

vatikánský koncil zdůrazňuje, že »den Páně je prvotní sváteční den, který je třeba předkládat zbožnosti věřících a 

vštěpovat do jejich vědomí tak, aby se stal i dnem radosti a pracovního klidu«  

Během prvních staletí v neděli nebyl pracovní klid. Ten je specifickým přínosem křesťanství. Podle biblické tradice 

odpočívají židé v sobotu, zatímco v římské společnosti nebyl během týdne stanoven jediný den klidu od otrocké práce. 

Křesťanský smysl pro život [Božích] dětí a nikoli otroků, oživený eucharistií, způsobil, že se neděle – téměř všeobecně – stala 

dnem odpočinku. Bez Krista by nám bylo souzeno být v područí každodenní únavy, starostí a obav před zítřkem. Nedělní 

setkání s Pánem nám dává sílu prožívat den s důvěrou a odvahou a s nadějí kráčet vpřed. Proto my křesťané přicházíme 

v neděli na setkání s Pánem, ke slavení eucharistie. 

Eucharistické společenství s Ježíšem, zmrtvýchvstalým a živým na věky, předjímá neděli, která nebude mít konce a kdy 

nebude již námahy a bolesti, ani smutku a slz, nýbrž pouze radost z plného života s Pánem navždy. Také o tomto blaženém 

spočinutí mluví nedělní mše, když nás učí, abychom se v týdenním shonu svěřovali rukám nebeského Otce. 

Co můžeme odpovědět tomu, kdo tvrdí, že chodit na mši včetně neděle je k ničemu, protože důležité je žít dobře a mít rád 

bližního? Je pravda, že kvalita křesťanského života se poměřuje schopností mít rád, jak řekl Ježíš: »Podle toho všichni 

poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem« (Jan 13,35). Jak bychom ale mohli praktikovat 

evangelium, kdybychom k tomu neděli za nedělí nečerpali energii z nevyčerpatelného zdroje eucharistie? Nepřicházíme 

na mši, abychom něco dávali Bohu, nýbrž abychom od Něho přijímali to, čeho je nám opravdu zapotřebí. Připomíná to 

modlitba církve, která se obrací k Bohu takto: »Ty nepotřebuješ naši chválu, ale zahrnuješ nás svojí láskou, abychom ti 

vzdávali díky; naše chvalozpěvy neumocní tvoji velikost, ale vymohou nám spásnou milost«  

Závěrem: Proč tedy přicházet v neděli na mši? Nestačí odpověď, že to je církevní přikázání. To nám pomáhá opatrovat tuto 

hodnotu, ale samotné nestačí. My křesťané se potřebujeme účastnit nedělní mše, protože jedině s Ježíšovou milostí, s Jeho 

přítomností žijící v nás a mezi námi můžeme uvádět ve skutek Jeho přikázání a být tak Jeho věrohodnými svědky. 

 

http://www.tydenmanzelstvi.cz/
http://www.facebook.com/tydenmanzelstvi
http://app.semfm2.cz/public/open/nlink/?u=8a8254d2-61f3-11e5-a253-002590a1e85a&c=799c3994-6e5e-11e5-b91e-002590a1e85a&l=9d629cb2-0b24-11e8-b7b2-06d7625d9f3d&sid=96f1025ab2744e0787488dfae33c28de
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

