
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 18. března do 25. března 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 19. BŘEZNA – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE MARIE 
                      16:00 - mše sv. v Naději (PJK)   

                    17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA PÁTERA JOSEFA KULHAVÉHO,   

                                   JOSEFA SEDLÁKA, JOSEFA BOČKA A KNĚZE, KTEŘÍ ZDE PŮSOBILI 

ÚTERÝ 20. BŘEZNA - ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 21. BŘEZNA – STŘEDA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  

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

    16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)     

                     17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)      

                                     ZA JOSEFA A MARII VONDRÁČKOVY, SYNA JOSEFA A JANA, CELÉ RODY  

                                    A DUŠE V OČISTCI 

           17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 17 h svátost smíření 

 ČTVRTEK 22. BŘEZNA  -  ČTVRTEK  PO 5. NEDĚLI POSTNÍ           

                          08:00 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RODINU PODZIMKOVU A DUŠE V OČISTCI 

                       10:30 - bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 23. BŘEZNA – PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ       
                       17:00 - křížová cesta v chrámu sv. Vavřince ve VM 

                       17:30 - v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                       ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA SCHEJBALA A MANŽELKU EMÍLII 

SOBOTA 24. BŘEZNA - SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

                      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 MANŽELE PETROVY, PŘÍBUZNÉ A DUŠE V OČISTCI  

NEDĚLE 25. BŘEZNA – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

 08:15 – žehnání ratolestí, průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice 

 08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MLÁDEŽ 

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

                      13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PJK) 

 Neděle 18.3., 10:00, televize ČT 1 –  bude vysílat pořad Toulavá kamera o městě Vysoké Mýto, natáčelo se  

i v chrámu sv. Vavřince.  

 Úterý 20.3., 14:00, Ledax: zveme Vás na povídání o Velikonocích za účasti římského vojáka. 

 Středa 21.3., bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Čtvrtek 22.3., 17:30, sborový dům baptistů: postní ekumenická bohoslužba slova 

 Čtvrtek 29.3., od 16:00, S-klub ve VM (Villa Marie, Komenského 199): Hostem bude harfistka Simona 

Voříšková, studentka Pražské konzervatoře. Přijďte se nechat okouzlit tímto královským hudebním nástrojem. 

Vstup zdarma, malé občerstvení. 

 Sobota 24.3., Hradec Králové: Setkání mládeže: 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. 

 Neděle 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 9:00 hod. 

 Pondělí 26.3., 19:00: půjdeme křížovou cestu od chrámu sv. Vavřince ke kříži na rozcestí Knířov –Vanice. 

Můžete si s sebou vzít světélko (baterku, svíčku). Budeme meditovat nad texty od P. Vojtěcha Kodeta.  

 Prosíme muže, kteří by rádi na Zelený čtvrtek znázorňovali apoštoly, aby se do úterý 27.3. přihlásili u paní 

Částkové a potvrdili svoji účast na obřadu.  

 Středa 28.3., chrám sv. Vavřince: příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Vavřince. Zpovídat bude P. 

Pavel Mistr (15:30 – 17:15) a P. Jan Kunert (15:30 – 17:25) P. Zdeněk Mach od 15,50 do min. 17 hod. 

 Dle možnosti P. Jiří Mannl v 16,30-17,25 v kuchyňce na faře..     
 

Další nabídky a informace: 

 Neděle 8.4., 15:00, chrám sv. Vavřince: koncert STUDENSTKÉ JEZUITSKÉ SCHOLY Z BRNA, koncert 

organizuje Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto za podpory Pardubického kraje v rámci projektu 

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) 

 



„Svatovavřineckých koncertů“. Studentská schola pravidelně doprovází studentské mše v kostele u jezuitů 

v Brně. Na koncertě zazní křesťanské písně.  

 Pondělí 9.4., Římskokatolická farnost Knířov: srdečně zve na poutní slavnost v kostele Zvěstování Panny 

Marie konanou za účasti převora kláštera v Olomouci Jindřicha Poláčka, kaplana děkanátu Olomouc pro 

mládež. Program pouti: 15:15 (odjezd autobusu od zdravotního střediska ve VM), 15:30 (sraz u sochy sv. 

Josefa, modlitby, požehnání), 15:40 (odchod pěších poutníků knířovskou poutní cestou, křížová cest, případně 

odjezd autobusem), 16:15 (příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově), 16:30 (modlitba sv. růžence), 

17:00 (bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně, po skončení následuje malé občerstvení na faře a před 

farou), 18:40 (odjezd autobusu zpět do VM). Prosíme podpořte nás se zajištěním občerstvení na pouť.  

K Panně Marii knířovské putovali poutníci pro duchovní posilu pravděpodobně již před rokem 1666, jak 

vyplývá z historie obrazu na hlavním oltáři.  

 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 (10.3.) a nedělní (11.3.) sbírce se při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 4179,- Kč. 

V neděli 18.3. je 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., 19:00, České Heřmanice: Mládež z choceňské farnosti pořádá Modrý bál – ladíme s přírodou. 

Výtěžek poputuje na podporu rodiny v těžké životní situaci. Vstupenky (á 220,- Kč) zakoupíte v PAPu kafé 

nebo na www.modrybal.cz 

 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. 

EVANGELIUM:  Jan 12,20-33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz,  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 25.3. – Květná (pašijová) nelěle,   1. čtení – Iz 

50,4-7,  2. čtení Flp 2,6-11, Evangelium – Mk 15,1-39 
 

BOHOSLUŽBA SLOVA, EVANGELIUM A HOMILIE 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 7.2.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)   
 

POKRAČOVÁNÍ V KATECHEZÍCH O MŠI SV.  

Tak jako Kristova tajemství osvětlují celé biblické zjevení, je evangelium v bohoslužbě slova světlem, které  

umožňuje chápat smysl předcházejících biblických textů jak Starého, tak Nového zákona. »Středem a naplněním  

celého Písma jako i celé liturgie je Kristus« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 5). 

Proto liturgie odlišuje evangelium zvláštní poctou od ostatních čtení a prokazuje mu úctu (srov. Všeobecné  

pokyny k Římskému misálu, 60 a 134). Jeho čtení je proto vyhrazeno knězi nebo jáhnovi, který potom knihu políbí; naslouchá se mu ve stoje a 

každý se předem znamená křížem na čele, ústech a prsou. Svíce jsou rozsvíceny na počest Krista, pronášejícímu „dobrou zvěst“, která obrací a 

proměňuje. Je to přímá řeč, která se odehrává mezi aklamacemi, po nichž následují odpovědi: »Sláva tobě, Pane« a »Chvála tobě, Kriste«. 

Evangeliem k nám promlouvá Kristus, a proto mu věnujeme pozornost. 

Ve mši tedy nečteme evangelium proto - což je třeba zdůraznit - abychom věděli, jak se věci sběhly, nýbrž abychom si uvědomili, 

co učinil a řekl Ježíš, jehož slovo je živé a proniká do mého srdce. Je tedy důležité naslouchat evangeliu s otevřeným srdcem, protože 

je to živé slovo. On jej pronáší a naplňuje také v nás. Svatý Augustin napsal, že »evangelium jsou ústa Krista, který kraluje v nebi, ale 

nepřestává mluvit na zemi« (Sermo, 85, 1; Tract. In Joannem, 30,1). Pokud »Kristus dosud hlásá radostnou zvěst« (Sacrosanctum concilium, 

33), plyne odtud, že Mu účastí na mši máme odpovědět. Nasloucháme, abychom odpověděli. 

Kristus, který chce oslovovat, používá také slovo kněze, který po evangeliu káže (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 65-66; Úvod 

k mešnímu lekcionáři, 24-27). Homilie, kterou Druhý vatikánský koncil vřele doporučuje jakožto součást bohoslužby (srov. Sacrosanctum 

concilium, 52), není příležitostná promluva, ani katecheze jako ta, kterou nyní pronáším, ani konference či přednáška, nýbrž »navazuje 

na dialog, který Pán se svým lidem již zahájil« (Evangelii gaudium, 137), aby došel naplnění v životě. Autentickou exegezí evangelia je 

náš svatý život! Pánovo slovo končí svůj běh, když se v nás stane tělem a promění ve skutky, jako tomu bylo u Marie a svatých. Připomínám 

to, co jsem řekl posledně, že Pánovo slovo vstupuje do uší, prochází srdcem a rukama se mění ve skutky. 

O homilii jsem již pojednával v exhortaci Evangelii gaudium, kde jsem zmínil, že liturgický kontext »vyžaduje, aby kázání orientovalo 

shromáždění a také kazatele ke společenství s Kristem v eucharistii, jež přetváří život« (tamt. 138). 

Kdo káže, má svůj úkol plnit dobře a skutečně sloužit všem, kdo jsou na mši, ale také ti, kdo naslouchají, se mají účastnit. Především 

věnováním náležité pozornosti, to znamená koncentrací  správné vnitřní ochoty, bez subjektivních nároků a s vědomím, že každý 

kazatel má svoje přednosti i meze. Někdy dlouhá, nesoustředěná či nesrozumitelná homilie nudí, jindy jsou překážkou předsudky. Ten, kdo 

pronáší homilii, si musí uvědomovat, že si nedělá svoje věci, nýbrž káže, propůjčuje hlas Ježíši. Homilie musí být dobře připravena a krátká. 

Jistý kněz mi jednou vyprávěl, že se mu jeho tatínek svěřil, jak je spokojený, že našel kostel, kde se při mši nekázalo... Kolikrát se jen během 

kázání někomu stane, že se nesoustředí a dokonce vyjde ven a zapálí si cigaretu. Proto je dobré, drazí kněží, připravovat dobrou homilii 

modlitbou, studiem a reflexí, a měla by trvat nanejvýš deset minut. 

Závěrem můžeme říci, že v bohoslužbě slova vede Bůh skrze evangelium a homilii dialog se svým lidem, který Mu pozorně a 

uctivě naslouchá a zároveň uznává, že Bůh je přítomný a činný. Pokud se tedy zaposloucháme do „dobré zvěsti“, vyvolá v nás obrácení a 

promění nás, takže budeme schopni měnit sebe i svět. 
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