Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 4. března do 11. března 2018
NEDĚLE 4. BŘEZNA – 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:30 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
09:00 – 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. BŘEZNA – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 6. BŘEZNA – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM)
ZA PANÍ UČITELKU LÁSKOVOU, RODIČE A SOUROZENCE A DUŠE V OČISTCI
STŘEDA 7. BŘEZNA – STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
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 FRANTIŠKA MLEJNKA, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 8. BŘEZNA – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA P. FRANTIŠKA SKŘIVÁNKA
PÁTEK 9. BŘEZNA – PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
17:00 – křížová v chrámu sv. Vavřince ve VM
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU
18:00 – 24:00 - 24 HODIN PRO PÁNA (zahájení) v chrámu sv. Vavřince
SOBOTA 10. BŘEZNA – SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
00:00 – 17:20 – 24 HODIN PRO PÁNA ukončení v chrámu sv. Vavřince
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)
ZA VLADIMÍRA KYSILKU A CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 11. BŘEZNA – 4. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANU DOKUPILOVOU A CELÝ ROD
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
Pondělí 5.3., 14:20, fara VM: Misijní klubko bude vyrábět další výrobky v rámci projektu Děti dětem. Zveme
všechny děti k tvoření.
Středa 7.3., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem
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 (tel. 777 661 007). 24 hodin pro Pána je pastorační iniciativa
katolické církve, kterou vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci z podnětu papeže Františka. Příležitost
ke svátosti smíření a setkání s knězem: pá 19:00-21:00 a so 13:00-15:00. P. Pavel Mistr
Pondělí 12.3., 19:00, fara: setkání společenství
Sobota 17.3., 8:00 – 14:00, fara VM: Postní duchovní obnova farností na téma Odpuštění, kterou povede P.
ThLic. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D.
Program: svátost smíření na faře (8:00 – 8:30), mše sv. na faře (8:30 – 9:15), snídaně, 1. přednáška (9:45 –
10:30), 2. přednáška (11:00 – 11:45), oběd (12:00 – 12:45), diskuze a odpovědi na otázky u kávy (12:45 – 13:30),
křížová cesta v kostele (13:30 – 14:00). Prosím, zapište se, kdo se zúčastníte a zaznamenejte, zda máte zájem o
oběd, ať víme, s jakým počtem máme orientačně počítat (papír na stolečku uprostřed kostela nebo na faře).
Čtvrtek 22.3., 17:30, sborový dům baptistů: postní ekumenická bohoslužba slova
Sobota 24.3., Hradec Králové: Setkání mládež: 9:00 Filharmonie, 15:00 mše sv. v katedrále. Pprosíme
mládežníky, aby se vzájemně podpořili.
So 24.3., 10:00 – 16:00, chrám sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice: ve VM se bude konat otevření turistické
sezóny Pardubického kraje. V tento den budou oba kostely otevřeny. Prosíme o podporu, zapisujte se, na
stolečku uprostřed kostela na dozor nebo u Věry Markové (tel. 721 109 647).
Další nabídky a informace:
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny, další příležitost bude až 1.4.2018.
Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z nedělní (25.2.2018) návštěvy „Jana Lucemburského a
Elišky Přemyslovny v chrámu sv. Vavřince“ a videa ze žehnání náměstí O. Vaňorného
Zápis z pastorační rady z 1.3. je na nástěnce PR v kostele.

So 30.6. – So 14.7.: Letní dětský tábor Vranice – při celotáborové etapové hře se vydáme do tajuplné Říše
mytologie, která se ocitla v náhlém ohrožení. Cena pro jedno dítě: 3100,- Kč. (leták a přihláška viz na stolku
v kostele a ve farní vitríně) Již je přihlášeno 20 dětí.
So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní
pobyt (ubytování + strava) 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. (leták a přihláška viz
na stolku v kostele a ve farní vitríně)
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. určené na Svatopetrský haléř se ve farnosti Vysoké Mýto 25.2. 2018
vybralo: 5 662,- 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 7.4., 10:30 -16:00, Praha: Národní pochod pro život a rodinu. (10:30 – pontifikální mše sv.
v katedrále, 10:00 – Klárov – oběd a kulturní program, 14:00 – pochod centrem Prahy na Václavské nám.)
Úterý 21.8. – neděle 26.8. 2018, Želivský klášter: Letní škola liturgiky (téma 2018: Mše svatá).
Cílem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii,
více si zamilovat církev a její bohoslužbu a být lépe disponováni pro účast na posvátných tajemstvích. Letní školu
liturgiky připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Katolickou teologickou
fakultou UK, je otevřena všem zájemcům z řad kněží, řeholníků a laiků.
EVANGELIUM: Jan 2,13-25 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě
zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z
chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím
odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě
stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento
chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase
postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho
učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích,
mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny
a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A VSTUPNÍ MODLITBA
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 10.1.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)
V cyklu katechezí o eucharistické bohoslužbě jsme viděli, že úkon kajícnosti nám pomáhá odstranit
vlastní domýšlivost a předstoupit před Boha takoví, jací opravdu jsme, s vědomím, že jsme hříšníci
a v naději na odpuštění. Právě ze setkání lidské bídy a božského smilování se rodí vděčnost, kterou vyjadřuje chvalozpěv „Gloria“, »velmi starý a úctyhodný hymnus. Tímto chvalozpěvem církev, shromážděná
v Duchu Svatém, oslavuje a prosí Boha Otce a Beránka« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 53).
Začátek tohoto chvalozpěvu – Sláva na výsostech Bohu – je převzat ze zpěvu andělů při Ježíšově narození v Betlémě.
Je to radostná zvěst o objetí nebe a země. Tento zpěv zahrnuje také nás, kteří jsme usebráni v modlitbě: „Sláva na
výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle.“
Po zpěvu Gloria anebo, pokud se nezpívá, hned po úkonu kajícnosti následuje zvláštní forma modlitby nazvaná
„vstupní“, jež vyjadřuje povahu právě slavené bohoslužby v závislosti na dni a liturgické době (srov. tamt., 54). Výzvou
„modleme se“ kněz vybízí lid ke společné usebranosti v mlčení, aby si všichni uvědomili, že stojí před tváří Boží a v
duchu si připravili své prosby (srov. tamt., 54). Kněz řekne „modleme se“ a každý mlčky myslí na to, oč chce v
modlitbě prosit.
Mlčení není pouhá absence mluvy, nýbrž připravenost naslouchat jiným hlasům, tedy hlasu našeho srdce
a především hlasu Ducha svatého. V liturgii závisí povaha posvátného ztišení na tom, o kterou část mše jde: »při úkonu
kajícnosti a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v duchu usebírají; po čtení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co
slyšeli; po přijímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se« (tamt. 45). Mlčení před vstupní modlitbou tedy
napomáhá k usebrání a přemýšlení o tom, proč jsme tam. Proto je důležité naslouchat vlastnímu nitru, abychom jej
pak otevřeli Pánu. Možná, že za sebou máme dny námah, radosti či bolesti a chceme to říci Pánu, dovolat se Jeho
pomoci a prosit Jej, aby nám byl nablízku; máme příbuzné a přátele, kteří jsou nemocní anebo procházejí těžkými
zkouškami, a toužíme svěřit Bohu osudy církve a světa. Tomu slouží krátké mlčení před tím, než kněz shrne úmysly
všech a nahlas jejich jménem pronese společnou modlitbu, která uzavírá vstupní obřady, tedy právě vstupní
modlitbu zahrnující jednotlivé úmysly. Vřele doporučuji kněžím, aby tuto chvíli mlčení dodržovali a nespěchali,
protože jinak nám hrozí, že se bezděčně připravíme o usebranost duše.
Kněz pronáší tuto pobídku a vstupní modlitbu s rozpjatýma rukama, tedy v postoji modlitby, který si osvojili křesťané
již v prvních stoletích, jak dosvědčují fresky římských katakomb, a napodobili tak Krista s rukama rozpjatýma na dřevu
kříže. Kristus je Tím, kdo se modlí, i modlitbou zároveň! V Ukřižovaném rozpoznáváme Kněze, který vzdává
bohumilou poctu Bohu synovskou poslušností. V Římském obřadu jsou modlitby stručné, ale jejich význam je hutný.
Vracet se k rozjímání nad jejími texty také mimo mši nám může pomoci chápat, jak se obracet k Bohu, oč prosit a jaká
slova užívat. Kéž se liturgie pro nás všechny stává pravou školou modlitby.
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 11.3. – 4. neděle postní, 1. čtení – 2 Kron
36,14-16.19-23, 2. čtení – Ef 2,4-10, Evangelium – Jan 3,14-21

