Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 18. února do 25. února 2018
NEDĚLE 18. ÚNORA – 1. NEDĚLE POSTNÍ
08:30 – křížová cesta v chrámu ve Vysokém Mýtě
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)
PONDĚLÍ 19. ÚNORA – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 20. ÚNORA – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
STŘEDA 21. ÚNORA – STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ČTVRTEK 22. ÚNORA – SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 23. ÚNORA – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
17:00 – křížová v chrámu sv. Vavřince ve VM
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VLADIMÍRA VOMELU,
VNUKA JANA, ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 24. ÚNORA – SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
10:30 – mše sv. při pohřbu Julie Vostřelové v kostele na Knířově (PPM)
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kapli na faře ve VM (PPM)
NEDĚLE 25. ÚNORA – 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – křížová cesta v chrámu ve Vysokém Mýtě
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA KALIBÁNA,
SESTRU MARII, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PJK)
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.
Středa 21.2., nebude setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem.
Čtvrtek 22.2., 16:00, Vila Marie, VM: S–KLUB - přednáška „Spotřebitelské smlouvy“, koncert M. Maškové
Čtvrtek 22.2., 18:00, Vraclav, kultur. dům: Rwanda (přednáška Fr. Krampoty) – povídání o této nádherné zemi.
Neděle 25.2., chrám sv. Vavřince: v závěru mše sv. si připomeneme spolu s místními ochotníky, že před 700 lety
tento kostel navštívil a mše sv. se zúčastnil Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou. Poté proběhne žehnání
náměstí.
Neděle 25.2., sbírka na Svatopetrský haléř
Čtvrtek 1.3., 18:30, fara: setkání Pastorační rady, zápis z PR z 25.1. je na nástěnce v kostele
Pátek 2.3., 18:30-20:00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc
Sobota 3.3., od 9:30, fara VM: setkání táborových vedoucích
Pátek 9.3. – sobota 10.3., kostel sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána. Prosíme o podporu se zajištěním služeb při
adoraci. Zapisujte se prosím u Jarmily Jiskrové.
Další nabídky a informace:
Průvodce postní dobou královéhradecké diecéze k tématu vyznání víry 30 Kč.
Vysoké Mýto bude reprezentovat Pardubický kraj v soutěži o prestižní titul Historické město roku 2017, který
je udělován za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón. V loňském roce bylo za 17,1 milionů korun zrekonstruováno náměstí Vaňorného.
Svatý otec František ustanovil pátek 23. 2. 2018 jako zvláštní den modliteb a postu za mír ve světě a vyzval
všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými
konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
Sbírka při nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 11.2. 2018: 4054,- Kč,- 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.
Pozvánky od sousedů:
Sobota 24.2., od 9:00, Skuteč – kulturní klub, celodenní program: vzdělávací skautský seminář s názvem Věda,
Víra, Skauting. Program: přednáška o Turínském plátně; přednáška na téma Život diplomata a skauta;

představení projektu Paměť národa – vzpomínky pamětníků významných historických událostí. Hosté: plzeňský
biskup František Radkovský, Pavel Fischer, Mikuláš Kroupa a Miloš Říha.
Úterý 27.2., 18:00, Orlovna Letohrad-Orlice: divadlo Větrná pohádka pro pomocníky Tříkrálové sbírky
Čtvrtek 8.3., 19:00, kostel Božského Srdce Páně, Hradec Králové: Pozvánka na provedení pašijové hry
Křížová cesta pro recitátory, sólisty, smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr od Lukáše Hurníka. Vstupné
300,- Kč, 150,- senioři, studenti – zakoupíte v IC Hradec Králové nebo www.hkpoint.cz. (viz leták ve farní vitríně)
Pátek 9.3. – neděle 11.3., Praha, Tammím: Bohoslovci zvou mladé muže na duchovní víkend v Arcibiskupském
semináři. Více viz seminár-praha.cz
Neděle 25.3., 16:00, Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla: koncert folkové skupiny KAPKY z Červené Vody.
Kapky hrají melodický folk s lehce duchovními texty. Po koncertu zveme všechny na velikonoční jidáše a
občerstvení před kostelem. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
Biskupství královéhradecké vstoupilo do společného podniku s developerskou společností Karlín Group.
Společně postaví v Praze na Karlíně multifunkční objekt. Celkové investiční náklady projektu, který zahrnuje

cca 12.000 m2 v nadzemních podlažích a tři podlaží v podzemí, budou kolem 670 mil Kč.
EVANGELIUM: Mk 1,12-15 Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil

tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam
Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“
ÚVODNÍ OBŘADY MŠE
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 20.12.2017 (převzato z www.radiovaticana.cz)
Dnes bych chtěl přistoupit k jádru eucharistické slavnosti. Účastníme se katecheze o mši.
Mše se skládá ze dvou částí, kterými je bohoslužba slova a eucharistická bohoslužba, které spolu souvisí tak
těsně, že tvoří jeden služebný úkon. Bohoslužba s jejími úvodními a závěrečnými obřady tedy tvoří jediný celek
a nelze ji rozdělovat. K lepšímu porozumění se však pokusím vysvětlit jednotlivé její momenty, z nichž každý je
s to zasáhnout a vtáhnout určitou dimenzi našeho lidství. Je nezbytné tato posvátná znamení poznat, abychom
mohli mši plně prožít a okoušet celou její krásu.
Když je lid shromážděn, začíná bohoslužba úvodními obřady, obsahujícími vstup, pozdrav (Pán s vámi! Pokoj s vámi!),
úkon kajícnosti (Vyznávám se, kde prosíme o odpuštění svých hříchů), Kyrie eleison, chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a
vstupní modlitbu, která shrnuje úmysly všech a stoupá k nebi. Účelem tohoto úvodu je, »aby shromáždění věřící vytvořili
společenství a dobře se připravili ke slyšení Božího slova a k důstojnému slavení eucharistie« (Všeobecné pokyny k
Římskému misálu, 46). Není dobrý zvyk přicházet až po kázání s tím, že to stačí ke splnění předpisu. Mše začíná znamením
kříže a úvodními obřady, jimiž se začínáme klanět Pánu jako společenství. Proto je třeba nechodit pozdě, ale dříve, abychom se
na společnou bohoslužbu v srdci připravili.
Zatímco se obvykle zpívá vstupní zpěv, kněz s ostatními ministranty přichází v procesí do presbytáře, kde pozdraví oltář
úklonou a na znamení úcty jej políbí, popřípadě okouří kadidlem. Protože oltář je Kristus, jde o setkání s Kristem. Tato gesta,
kterým hrozí, že projdou bez povšimnutí, jsou velice významná, protože hned na začátku dávají výraz skutečnosti, že mše je
setkáním lásky s Kristem. Oltář jakožto znamení Krista je totiž »centrem díkůvzdání, kterým je eucharistie« (Všeobecné
pokyny k Římskému misálu, 296).
Potom následuje znamení kříže. Kněz, který předsedá, jím znamená sebe, a totéž činí všichni členové shromáždění,
kteří si uvědomují, že liturgický úkon se koná »ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého«. Tady přejdu k jedné drobnosti: Viděli
jste, jak se křížem znamenají děti? Často nevědí, co dělají, a zdá se jako by kreslily nějaký obrázek, což není znamení kříže.
Prosím tedy maminky, tatínky i prarodiče, aby od začátku učili děti, jak se správně znamenat křížem. A vysvětlete jim, že
Ježíšův kříž je jako ochrana. Mše se tedy začíná znamením kříže a celá modlitba se nese ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého, takříkajíc v prostoru Nejsvětější Trojice, který je prostorem nekonečného sdílení. Jejím počátkem i cílem je láska
Trojjediného Boha, zjeveného a dávajícího se nám v Kristově kříži. Jeho velikonoční tajemství je darem Trojice, a eucharistie
pramení vždycky z Jeho probodeného srdce. Když se tedy znamenáme křížem, pak si nejenom připomínáme svůj křest, ale
přisvědčujeme, že liturgická modlitba je setkáním s Bohem v Ježíši Kristu, jenž se pro nás vtělil, zemřel na kříži a byl
oslaven zmrtvýchvstáním.
Kněz potom pronese liturgické pozdravení oslovením: »Pán s vámi!« nebo jiným podobným (je jich několik)
a shromáždění odpovídá: »I s tebou«. Jsme v dialogu. Jsme na začátku mše a máme přemýšlet o významu všech těchto gest a
slov. Zahajujeme jakousi „symfonii“, v níž zaznějí rozmanité tóny hlasů, včetně chvil ztišení, ve snaze vytvořit „akord“
všech účastníků, tj. uznat, že jsme oživováni jediným Duchem s tímtéž cílem. Vskutku, »pozdravením a odpovědí lidu se
projevuje tajemství shromážděné církve« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 50). Takto se vyjadřuje společná víra a
vzájemná touha být s Pánem a prožívat jednotu s celým společenstvím.
Tato modlící se symfonie, která vzniká, podává vzápětí velice působivý moment, protože předsedající všechny vybídne k
uznání vlastních hříchů. Všichni jsme hříšníci. Nevím, možná někdo z vás hříšníkem není... pokud ne, ať zvedne ruku.
Nevidím však zvednuté ruce, jsme tedy všichni dobrými věřícími. Všichni jsme hříšníci, a proto prosíme na začátku mše o
odpuštění. To je úkon kajícnosti. Nejde pouze o pomyšlení na spáchané hříchy, ale o mnohem více. Je to výzva k přiznání, že
jsme hříšníci před Bohem a před společenstvím, před bratřími, a to s pokorou a upřímně jako celník v chrámu. Pokud eucharistie
opravdu zpřítomňuje velikonoční tajemství, totiž přechod Krista ze smrti k životu, potom první věc, kterou máme udělat, je
uznat, jaké jsou naše situace smrti, abychom mohli vstát s Ním k novému životu. Z toho je zřejmé, jak důležitý je úkon
kajícnosti. Proto se k tomuto tématu vrátíme příště.
Budeme si vysvětlovat mši krok za krokem, a prosím vás učte děti znamenat se křížem.
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 25.2. – 2. neděle postní, 1. čtení – Gn 22,12.9a10-13.15-18, 2. čtení – Řím 8,31b-34, Evangelium – MK 9,2-10

