Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 25. března do 2. dubna 2018
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)
PONDĚLÍ 26. BŘEZNA – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
16:00 - mše sv. v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 27. BŘEZNA - ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
STŘEDA 28. BŘEZNA – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) PROSBA K DUCHU SV. ZA DAR VÍRY
17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 29. BŘEZNA - ZELENÝ ČTVRTEK (připomínka Ježíšovy poslední večeře)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ÚCTU K EUCHARISTII A ZA KNĚZE,
KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI
PÁTEK 30. BŘEZNA – VELKÝ PÁTEK (připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, den přísného postu)
07:30 - modlitba ranních chval a četby v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:55 - křížová cesta v chrámu sv. Vavřince ve VM
17:30 – Velkopáteční obřady v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 31. BŘEZNA – BÍLÁ SOBOTA (Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně)
07:30 – modlitba ranních chval a četby v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
20:00 – velikonoční vigilie v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ
NEDĚLE 1. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 – mše sv. v Zámrsku (PPM)
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 (PJK)
PONDĚLÍ 2. DUBNA - PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
09:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
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.
Středa 28.3., bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
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) Dle možnosti P. Jiří Mannl v 16,30-17,25
v kuchyňce na faře.
Čtvrtek 29.3., od 16:00, S-klub ve VM (Villa Maria, Komenského 199): Hostem bude harfistka Simona
Voříšková, studentka Pražské konzervatoře. Přijďte se nechat okouzlit tímto královským hudebním nástrojem.
Vstup zdarma, malé občerstvení. Na úvod velikonoční příběh.
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. Prosím, zapisujte se ke službě hlídání u Božího hrobu na Zelený
čtvrtek, na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozpis je na stolku uprostřed kostela. Děkujeme.
Na Velký pátek 30.3. je den přísného postu, který spočívá ve zdrženlivosti od masitých pokrmů a újmy v jídle.
Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku. Zákonem pokání a újmou v jídle
(je možné jíst jednou denně do syta) jsou vázání zletilí až do započatého 60. roku věku.
Na Bílou sobotu budou tradičně připraveny malé paškálky. V tento den a v neděli Zmrtvýchvstání Páně budou
žehnány pokrmy, které přineste v ošatkách, nebo košíčkách.
Zveme ministranty na velikonoční službu u oltáře. Nácviky se budou konat v kostele ve čtvrtek v 16:30, pátek
v 16:30 a v sobotu v 18:30.
DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE:
Na webu signály.cz sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže, sdílení modliteb,
také finanční podpora dobrých nápadů.
Prosíme o průběžné příspěvky dle vašich možností do třídílné pokladničky uprostřed kostela na sbírku Adopce
na dálku. Celkově je potřeba vybrat 13 000,- Kč, kterou se farnost Vysoké Mýto zavázala přispívat na dvě děti
z Indie (chlapce Abin Babu, 13 let a na děvče Thanuju S. Pattil, 14 let). Tato částka se platí 1x za rok.
O výsledcích sbírky vás budeme průběžně informovat. Bližší informace o dětech viz na nástěnce v kostele.
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
„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)
Misijní klubko posledním jarmarkem výrobků dětí a jejich maminek získalo celkem 1300,- Kč na podporu
projektu Děti pomáhají dětem.
Při sobotní (17.3.) a nedělní (18.3.) sbírce určené na Pojištění kostelů a dalších církevních budov se při mši sv.
ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 5599,- 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:
Úterý 27.3., 18:30, sborový dům Bratrské jednoty baptistů Lavina: setkání a beseda Aglow
s DOBROVOLNICÍ V IZRAELSKÉ ARMÁDĚ s paní Lenkou Veselou z Brna. Více viz leták ve vitríně.
Neděle 1.4., 16:00, CB Vysoké Mýto: Velikonoční slavnost – chvály a uctívání, oslava vzkříšení, radost ze
spasení, společenství v kavárně (hraje kapela Naam). Viz leták ve farní vitríně.
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: Mk 15,1-39 (zkrácené) Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal
zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou
četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv,
židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost
naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z
Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž.
Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou
myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít.
Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ Zároveň s ním
ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu
mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám
sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl,
sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, aby- chom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho
i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve
tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj,
proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich
odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme
vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona
roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled,
prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 1.4. –Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
10,34a.37-43, 2. čtení Kol 3,1-4, Evangelium – Jan 20,1-9

PŘEJEME POŽEHNANÉ VELIKONOCE …..

1. čtení – Sk

