Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 8. dubna do 15. dubna 2018
NEDĚLE 8. DUBNA – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
09:00 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVA SEVERU, ZA RODY Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI

10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 9. DUBNA – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (Knířovská pouť)
17:00 – bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně v kostele na Knířově (P. Jindřich Poláček, PPM)
ÚTERÝ 10. DUBNA - ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
STŘEDA 11. DUBNA – PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince, (PJK)
17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 12. DUBNA - ĆTVRTEK PO 2. NDĚLI VELIKONOČNÍ
09:00 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (koncelebrovaná s kněžími z vikariátu)
PÁTEK 13. DUBNA – PÁTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JANA ČERVEŇÁKA, BRATRA FRANTIŠKA, IRENU KAŠPAROVOU A CELÝ ROD
SOBOTA 14. DUBNA – SOBOTA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 15. DUBNA – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
09:00 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PJK)
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 Nanebevzetí
Panny Marie (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.
Středa 11.4., fara ve VM: bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
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. Již se podařilo vybrat: 6.315,- Kč. Děkujeme! Bližší informace o
dětech viz u pokladny v kostele.
DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE:
Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv.,
kromě nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině
Na webu signály.cz sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže, sdílení modliteb, také
finanční podpora dobrých nápadů.
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 44 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). Již je přihlášeno 9 dospělých a 16 dětí.
Sbírky při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto - na Bílou sobotu (31.3.): 2.638,- Kč, na slavnost Zmrtvýchvstání
(1.4.): 7.584,- Kč, na velikonoční pondělí (2.4.): 1.658,- Kč. Děkujeme.
Neděle 15.4.: sbírka při mši sv. – Národní sbírka ČBK na repatriaci migrantů do zemí středního východu
Neděle 22.4.: sbírka při mši sv. - Na kněžský seminář a formace bohoslovců

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Neděle 15.4., Pouť do Kutné hory za nová duchovní povolání. 9:30 – mše sv. v chrámu sv. Barbory (celebruje
Mons. Josef Kajnek). Odpolední program i pro děti. Více viz leták ve farní vitríně.
Sobota 28.4., Libice – kostel sv. Vojtěcha: Svatovojtěšská pouť, 9:15 – modlitba za vlast, 10.00 – mše sv.
celebruje Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Po bohoslužbě modlitební cesta na Slavníkovské hradiště
s prosbami za Královéhradeckou diecézi a nová duchovní povolání.
EVANGELIUM: Jan 20,19-31 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána,
zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš,
jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však
odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho
boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď
nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení,
kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

BOHOSLUŽBA SLOVA – SLAVENÍ EUCHARISTIE – PŘÍPRAVA DARŮ
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 28.2.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)
Po bohoslužbě slova, následuje další konstitutivní součást mše, kterou je eucharistická liturgie.
V ní církev posvátnými znameními zpřítomňuje Oběť nové smlouvy zpečetěné Ježíšem na
oltáři kříže (srov. Sacrosantum concilium, 47). Prvním oltářem byl totiž kříž, a když přistupujeme
k oltáři sloužit mši, pamatujeme na oltář kříže, kde byla přinesena první oběť. Kněz, který ve
mši reprezentuje Krista, koná to, co učinil samotný Pán a svěřil učedníkům na poslední večeři: vzal chléb a kalich,
vzdal díky, dal učedníkům a řekl: »Vezměte a jezte.... pijte: toto je moje tělo... toto je kalich mé krve. To čiňte na
mou památku«.
Církev, poslušná Ježíšova příkazu, uspořádala slavení eucharistie tak, že odpovídá slovům a gestům, která učinil On
v předvečer svého Umučení. Při přípravě darů se přináší k oltáři chléb a víno, tedy prvky, které Kristus vzal do
svých rukou. V eucharistické modlitbě vzdáváme díky Bohu za dílo vykoupení a přinesené dary se stávají tělem a
krví Ježíše Krista. Následuje lámání chleba a přijímání, při kterém znovu prožíváme zkušenost apoštolů, kteří přijali
eucharistické dary z rukou samotného Krista (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 72).
Prvnímu Ježíšovu gestu: »vzal chléb a kalich vína« proto odpovídá příprava darů, která je první částí eucharistické
liturgie. Je chvályhodné, když dary přinášejí knězi sami věřící. »Ačkoli chléb a víno určené k bohoslužbě už
nepřinášejí ze svého jako kdysi, přece si tento obřad uchovává svůj duchovní smysl a význam« (tamt.,73). V této
souvislosti je příznačné, co při svěcení nového kněze pronáší biskup, když mu předává chléb a víno: »Přijmi dary
svatého lidu k eucharistické oběti« (Římský pontifikál, Svěcení biskupů, kněží a jáhnů). Je to tedy lid Boží, který
přináší dar chleba a vína ke mši! Ve znameních chleba a vína, položených na oltář, klade věřící lid svoje dary do
rukou kněze, který je uloží na oltář či stůl Páně, »který je centrem celého slavení eucharistie« (Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, 73). Středem mše je oltář a oltářem je Kristus. Stále je třeba hledět na oltář, který je středem
mše. V »plodech země a lidské práce« se proto věřící v poslušnosti božskému Slovu stávají »obětí, která se zalíbí
Bohu, Otci všemohoucímu«, jenž ji přijímá »k dobru celé Své svaté církve« [české znění Římského misálu: »ke své
slávě a k spáse světa« - pozn. překl.]. »Život věřících, jejich chvála, jejich utrpení, jejich modlitba, jejich práce jsou
spojeny s Kristovou chválou a modlitbou, s jeho utrpením a prací i s jeho bezvýhradnou obětí, a tím získávají novou
hodnotu« (Katechismus katolické církve, 1368).
Náš dar je zajisté maličkost, ale Kristus potřebuje tu trošku. Pán žádá málo a dává mnoho. Chce po nás dobrou vůli
ve všedním životě, žádá otevřené srdce a snahu, abychom byli lepší a mohli přijmout Jeho samotného, který se nám
dává v eucharistii. Chce od nás tyto symbolické dary, které se stávají Jeho tělem a krví. Znamením tohoto
modlitebního úkonu obětování je kadidlo, jež je stráveno v ohni a jeho dým stoupá vzhůru. Ve sváteční dny se
okouřením darů, kříže, oltáře, kněze a kněžského lidu zviditelňuje spojení toho všeho s Kristovou obětí (srov.
Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 75). Nezapomeňme, že první oltářem je kříž. Vždycky však ve vztahu
k prvnímu oltáři, kterým je kříž. A na tomto oltáři, kterým je Kristus, klademe tu trochu svých darů, chléb a víno, jež
se rozmnoží a stanou samotným Ježíšem, který se nám dává.
To všechno vyjadřuje také modlitba nad dary, v níž kněz prosí Boha, aby přijal oběť své církve, a poukazuje na
podivuhodnou výměnu naší chudoby za Jeho bohatství. V chlebu a vínu nabízíme Bohu svůj život, aby byl
proměněn Duchem svatým v Kristovu oběť a spolu s Ním se stal jedinou duchovní obětí, která se zalíbí Otci. Tím se
uzavírá příprava darů a jsme disponováni k eucharistické modlitbě (srov. tamt., 77).
Spiritualita sebedarování, které nás učí tato část mše, ať osvěcuje naše dny, vztahy s druhými, naše jednání i trápení,
která nás potkají, a pomáhá nám budovat pozemskou obec ve světle evangelia.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Časuj sloveso chodím!" řekla učitelka češtiny zkoušenému žákovi.
„Chodím... chodíš... chodí..." „Rychleji! "žádá netrpělivá pedagožka. „Běžíme... běžíte... běží...!"
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští 3. neděli velikonoční,
tel. 465 420 983
1. čtení – Sk 3,13-15.17-19, 2. čtení – 1 Jan 2,1-5a, Evangelium – Lk 24,35-48

