Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 11. března do 18. března 2018
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 12. BŘEZNA - PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
16:00 - mše sv. v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 13. BŘEZNA - ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POST
12:30 - koncelebrovaná mše sv. v kapli na faře
ZA MARII NETOLICKOU, SESTRU RŮŽENU, BRATRA VLADIMÍRA, JEHO
VNUKA JANA, ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY A ZA DUŠE V OČISTCI
STŘEDA 14. BŘEZNA – STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA ZEMŘELÉ – ZA RŮŽENU A FRANTIŠKA HORSKÝCH, RODINU
ZAMASTILOVU, RANDOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 15. BŘEZNA - ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA JOSEFA POSLUŠNÉHO, RODIČE, ANNU
KALAŠOVU A DUŠE V OČISTCI
09:15 - bohoslužba slova v Naději (PPM)
PÁTEK 16. BŘEZNA – PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
17:00 - křížová cesta v chrámu sv. Vavřince ve VM
17:30 - v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MANŽELE ANDRLOVY K 60 - TI LETŮM MANŽELSTVÍ
SOBOTA 17. BŘEZNA - SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
08:30 - mše sv. na faře ve VM (P. Tomáš Reschel, PPM)
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 RODINY: ŘÍHOVU, DOSTÁLOVU A LACMANOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 18. BŘEZNA - 5. 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 JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE
Z OBOU STRAN, ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ TOHO RODU
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
Pondělí 12.3., 17:30, fara VM: příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování
Pondělí 12.3., 19:00, fara VM: jste zváni na další setkání společenství
Středa 14.3., NEBUDE setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem
Čtvrtek 15.3., cca 8:40, fara VM, společná snídaně se seniory, bude se promítat dokument Život v tichu
(z klášterního prostředí)
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). Prosím podpořte nás s občerstvením.
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. Prosíme
mládežníky, aby se vzájemně podpořili.
So 24.3., 10:00 – 16:00, ve VM se bude konat otevření turistické sezóny Pardubického kraje. V tento den
bude otevřen pouze chrám sv. Vavřince.
V neděli 25.3. nebude mše sv. ve Slatině. Všechny zveme na žehnání ratolestí u kostela Nejsvětější Trojice,
které začíná v 8,15, následnému průvodu s oslíkem a na zpívané Pašije v kostele sv. Vavřince, mše sv. začíná
výjimečně v 8,30. V kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině se sejdeme až na velikonoční pondělí v 9 hod.
Další nabídky a informace:
Zápis z pastorační rady z 1.3. je na nástěnce PR v kostele a ve farní vitríně.

Neděle 18.3., 10:00, televize ČT 1 – bude vysílat pořad Toulavá kamera o městě Vysoké Mýto, natáčelo se i
v chrámu sv. Vavřince.
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 (3.3.) a nedělní (4.3.) sbírce při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 4243,- Kč.
Neděle 18.3.: při mši sv. bude sbírka na Pojištění kostelů a dalších církevních budov.
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.)
Farnost Ústí nad Orlicí srdečně zve na pouť do Medjugorje, spojenou s krátkým odpočinkem u moře, s
návštěvou poutního místa Vepric u Makarské a možná i Mostaru. Duchovní doprovod P. Vladislav Brokeš.
Předběžná cena: 4500 Kč + 120 €. Termín: 1.7.— 8. 7. 2018. Bližší informace viz plakátek.
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 3,14

BOHOSLUŽBA SLOVA, DIALOG MEZI BOHEM A JEHO LIDEM
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 31.1.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)
Pokračování v katechezích o mši svaté. Po pojednání o jejích úvodních obřadech, budeme dnes uvažovat
o bohoslužbě slova, která tvoří její konstitutivní část, neboť se shromažďujeme právě proto, abychom
naslouchali tomu, co pro nás Bůh učinil a zamýšlí učinit. Jde o zkušenost, které se nabývá „v přímém
přenosu“ a nikoli z druhé ruky, protože „když se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám mluví k svému lidu
a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá radostnou zvěst“ (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 29; srov. Sacrosanctum
concilium, 7;33). Kolikrát jen se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet kolem a komentovat svoje okolí? Nebo se má
během čtení Božího slova klábosit? Nikoli, protože, bavíš-li se s lidmi, nenasloucháš Božímu Slovu. Když zní Boží Slovo čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o
něčem jiném.
Vysvětlím, k čemu při bohoslužbě slova dochází. Biblický text totiž přestává být písmem a stává se živým slovem, které
pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který »mluvil
ústy proroků« (Krédo), inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod
k mešnímu lekcionáři, 9). K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my Mu
popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře
nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve ztišení.
Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život, jak trefně připomíná pronikavý postřeh, že »nejen z chleba žije člověk, ale z
každého slova, které vychází z Božích úst« (Mt 4,4); o život, který nám dává Boží slovo. V tomto smyslu, mluvíme o
bohoslužbě slova jako o „stolu“, který prostírá Pán, aby sytil náš duchovní život. Tento bohatě prostřený stůl otevírá široký
přístup k pokladům Bible (srov. Sacrosanctum concilium, 51) jak Starého, tak Nového zákona, protože v nich církev hlásá jedno
a totéž Kristovo tajemství (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, 5). Pomysleme na bohatství biblických čtení, nabízené třemi
nedělními cykly, které nás ve světle synoptických evangelií provázejí během liturgického roku. Je to obrovské bohatství!
Rád bych zde podtrhnul také význam responsoriálního Žalmu, který má usnadňovat meditaci předchozího čtení. Je vhodné
Žalm zpívat, alespoň jeho odpověď (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 61; Úvod k mešnímu lekcionáři, 19-22).
Liturgický přednes samotných čtení spolu se zpěvy z Písma svatého vyjadřuje a podporuje církevní společenství, provází
všechny a každého. Je proto jasné, proč je zapovězeno opomíjet čtení a nahrazovat je nebiblickými texty. Zaslechl jsem, že
někde byla čtena nějaká novinová zpráva, protože to byla novina dne. To ne! Boží slovo je Boží slovo! Noviny můžeme číst
potom. Takováto subjektivní volba totiž ochuzuje a narušuje dialog, který probíhá mezi Bohem a jeho lidem v modlitbě.
Je naopak zapotřebí důstojného ambónu a užívání Lekcionáře, vhodných lektorů a žalmistů. Je třeba hledat vhodné lektory, kteří
dovedou číst dobře, ne takoví, kteří komolí slova, takže se ničemu nerozumí. Je třeba dobrých lektorů, kteří se přede mší
připraví a zkusí si to, aby četli dobře. To pak vytváří atmosféru vnímavého ztišení. »Bohoslužba slova se má slavit tak, aby
vedla k rozjímání; je proto nutné vyvarovat se jakékoli uspěchanosti, která je na překážku usebranosti. Do bohoslužby slova
vhodně patří také krátké chvíle mlčení, přizpůsobené shromáždění — v nich ať srdce s přispěním Ducha Svatého přijímá
Boží slovo a připravuje odpověď modlitbou« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 56). Víme, že slovo Páně je pomoc, kterou
nutně potřebujeme, nemáme-li zbloudit, jak výstižně podotýká Žalmista, který se obrací k Pánu vyznáním: »Svítilnou mým
nohám je tvé slovo a světlem mé stezce« (Žl 119,105). Jak bychom mohli konat svoji pozemskou pouť s jejími námahami a
zkouškami, kdybychom nebyli pravidelně živeni a osvěcováni Božím Slovem, které zní v liturgii?
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 18.3. – 5. neděle postní, 1. čtení – Jer 31,31-34,
2. čtení – Žid 5,7-9, Evangelium – Jan 12,20-33

