Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 29. dubna do 6. května 2018
NEDĚLE 29. DUBNA – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) -1. skrutinium
ZA BOŽENU MACÁKOVU, MANŽELA, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI

10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 30. DUBNA – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 1. KVĚTNA - ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (státní svátek)
17:30 – mše sv. s 1. májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ZA JAROSLAVA SEDLÁKA
STŘEDA 2. KVĚTNA – PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
13:30 – mše sv. s májovou pobožností v Ledaxu (příležitost ke svátosti smíření) (PPM)
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
ZA MANŽELE DITRTOVY, RODIČE Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 - mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PJK)
17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 3. KVĚTNA – SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM)
PROSBA O POŽEHNÁNÍ PRO SLUŽBU FARNOSTI
PÁTEK 4. KVĚTNA – PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
15:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
21: 00 – 22:00 - Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince
SOBOTA 5. KVĚTNA – SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM
NEDĚLE 6. KVĚTNA – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) -2. skrutinium ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. s májovou pobožností v kostele v Knířově (PPM)
17:00 - májová pobožnost v kostele sv. Vavřince ve VM
Středa 2.5., od 16:30, chrám sv. Vavřince: příležitost ke svátosti smíření, P. Jan Kunert
Středa 2.5., fara ve VM: bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
Pátek 4.5., 18:00, chrám sv. Vavřince: chrámový koncert Evy Urbanové (pořadatel: Pardubické hudební jaro),
Předprodej vstupenek: IC Vysoké Mýto, www.ticketportal.cz
Pátek 4.5., 21:00 – 22:00: Nikodémova noc. Budete mít možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření.
Pátek 18.5., 18:30, fara ve VM: Vyprávění a promítání nejen o víře na Srí Lance
Neděle 20.5., 17:00, kostel v Zámrsku: Svatodušní ekumenická bohoslužba
Pátek 25.5.: Noc kostelů
Neděle 27.5., 17:00, chrám sv. Vavřince: Slavnostní koncert Chrámového orchestru Vysoké Mýto, diriguje
p. Ladislav Kulla. Na koncertě zazní jedno z vrcholných Schubertových děl Nedokončená symfonie h moll a další
skladby. Vstupné dobrovolné.
DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE:
Prosíme o pomoc se zajištěním Noci kostelů. Zájemci o služby, hlaste se, prosím, Radce Blajdové.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 2.5. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).
Pro vaši informaci v roce 2017 za květinovou výzdobu kostela sv. Vavřince (tj. nákup květin v květinářství
v průběhu roku a za další potřeby spojené s výzdobou) pokladna farnosti Vysoké Mýto vydala celkem 4 693,- Kč.
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.
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. Již je přihlášeno 56 dětí.
So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní
pobyt 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Již je přihlášeno 9 dospělých a 16 dětí.
Sbírka kněžský seminář a formaci bohoslovců (ve dnech So 21.4. a Ne 22.4.) ve farnosti Vysoké Mýto:
výtěžek sbírky je ve výši 5.803,- Kč. Děkujeme.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
So 26.5., farnost Radhošť: pozvánka na Pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Program: odjezd
busem mezi 7:00–8:00, 10:00 - mše sv. za rodiny (arcibiskup Mons. Jan Graubner), návštěva zámku a míst
spjatých se sv. Zdislavou, návrat kolem 20:00h. Cena za dopravu cca 400,- Kč. Nástupní místo do autobusu dle
dohody. Kontakt: Karel Kouřil, tel. 777 843 434, e-mail: karel.kouril@gmail.com Plakát viz ve farní vitríně.
Úterý 15.5. (18:00–22:00) Praha: Svatojánské slavnosti NAVALIS. Barokní spektákulum na Vltavě.
Program: Út 18:00 – slavnostní mše sv. v katedrále sv. Víta, 19:15 – Svatojánské procesí na Karlův most, 20:30

– regata lodí, seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (Karlův most), 20:45 – závěrečná pobožnosti před
kostelem sv. Františka, Křižovnické nám., 21:10 – koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem, 22:00 –
ohňostroj. Více www.navalis.cz, plakát ve farní vitríně
EVANGELIUM: Jan 15,1-8 Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou
ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste
už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. ….
SLAVENÍ EUCHARISTIE – OTČENÁŠ A LÁMÁNÍ CHLEBA
Promluva papeže Františka při generální audienci dne 14.3.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)
Pokračujeme katechezí o mši svaté. Při Poslední večeři, jak víme, vzal Ježíš chléb a kalich vína,
vzdal díky Bohu a »lámal chléb«. Tomuto úkonu odpovídá v mešní eucharistické bohoslužbě
lámání chleba, jemuž předchází modlitba, které nás naučil Pán, to jest Otče náš. Tak začínají
obřady přijímání, které prodlužují chválu a prosbu eucharistické modlitby společnou recitací
„Otče náš“. Není to jedna z mnoha křesťanských modliteb, nýbrž modlitba Božích dětí. Je to velkolepá modlitba
k našemu Otci, které nás naučil Ježíš. Obdrželi jsme ji v den svého křtu. „Otčenáš“ umožňuje, aby se v nás rozeznělo
totéž cítění, které bylo v Ježíši Kristu. Když se modlíme „Otče náš“, modlíme se jako to činil Ježíš. Tuto modlitbu
složil Ježíš a naučil ji nás, když mu učedníci řekli: »Nauč nás modlit se«. A Ježíš se takto modlil. Je krásné modlit se
jako Ježíš. Podle Jeho božského učení se odvažujeme obrátit k Bohu oslovením „Otče“, protože jsme znovu zrozeni
jako Jeho děti skrze vodu a Ducha svatého. Vpravdě nikdo by Jej nemohl oslovit důvěrně „Abba – Otče“, kdyby
nebyl zrozen z Boha a nedostal Ducha, jak učí sv. Pavel. Musíme si uvědomit, že nikdo by nemohl říkat „Otče“,
kdyby nedostal Ducha. Kolikrát jen lidé říkají „Otče náš“, ale nevědí, co říkají. Ano, je to Otec, ale když říkáš
„Otče“, cítíš, že je Otcem, tvým Otcem a Otcem lidstva, Otcem Ježíše Krista? Máš vztah k tomuto Otci? Modlíme-li
se „Otče náš“, spojujeme se s Otcem, který nás má rád, ale je to Duch, který nám umožňuje toto spojení, toto cítění,
že jsme Boží děti.
Jaká jiná modlitba než ta, které nás naučil Ježíš, by nás mohla připravit ke svátostnému společenství s Ním? Mimo
mše se Otčenáš modlí také v ranních a večerních chválách. Boží dětství a blíženské bratrství tak dávají našim dnům
křesťanský ráz.
V modlitbě Páně žádáme o »vezdejší« chléb, který křesťanům především připomíná chléb eucharistický, potřebný k
tomu, abychom žili jako Boží děti. Prosíme »za očištění od hříchů«, a abychom byli hodni přijmout Boží odpuštění,
zavazujeme se odpustit tomu, kdo ublížil nám. To není snadné. Odpustit lidem, kteří nám ublížili, není snadné. Je to
milost, o niž je třeba prosit: „Pane, nauč mne odpouštět, jako jsi Ty odpustil mně.“ Je to milost, nedokážeme to
svými silami. Odpuštění je milost Ducha svatého. Modlitba Otčenáš otevírá naše srdce Bohu a disponuje nás
k bratrské lásce. Kromě toho také prosíme Boha, aby nás »vysvobodil od zlého«, jež nás odděluje od Něho a od
našich bratří. Dobře tak chápeme, že tyto prosby nás velice náležitě připravují ke svatému přijímání.
To, oč žádáme v Otčenáši, pak rozvíjí kněz modlitbou, v níž vyprošuje jménem všech: »Vysvoboď nás ode všeho
zlého, Bože, dej našim dnům svůj mír«, což je potom zpečetěno pozdravením pokoje. Předchází tomu však ještě
prosba ke Kristu, aby svým pokojem - tolik odlišným od toho, který dává svět – dal církvi podle svojí vůle růst v
jednotě a pokoji. Potom konkrétním gestem, které si vyměníme mezi sebou, vyjadřujeme »církevní společenství a
vzájemnou lásku, dříve než přijmeme svátost«. V Římském ritu je pozdravení pokoje zařazeno před svaté přijímání a
zaměřeno k eucharistickému společenství. Jak požaduje svatý Pavel, nelze mít účast na jediném Chlebu, který z nás
činí jediné Kristovo tělo, aniž bychom se smířili v bratrské lásce. Kristův pokoj nemůže zapustit kořeny v srdci,
které nedokáže prožívat bratrství a obnovovat ho, pokud je zraní. Pokoj nám dává Pán. On nám dává milost odpustit
tomu, kdo ublížil nám.
Po pozdravení pokoje následuje lámání chleba, které dalo v apoštolské době jméno celé eucharistické bohoslužbě.
Lámání chleba, které udělal Ježíš při Poslední večeři, je zjevujícím gestem, které po vzkříšení umožnilo učedníkům,
aby Jej rozpoznali. Připomeňme si emauzské učedníky, kteří vyprávěli o setkání se Vzkříšeným, a »jak ho poznali
při lámání chleba«.
Lámání eucharistického chleba je provázeno voláním »Beránku Boží«. Tento obraz Jan Křtitel vztáhnul na Ježíše,
»který snímá hříchy světa« (Jan 1,29). Biblický obraz beránka odkazuje k vykoupení. V eucharistickém chlebu
lámaném za život světa spatřuje modlitební shromáždění pravého Božího Beránka, tedy Krista Vykupitele a
úpěnlivě jej prosí: »Smiluj se nad námi... daruj nám pokoj«.
Invokace »smiluj se nad námi« a »daruj nám pokoj«, zasazené mezi modlitbu Otčenáš a lámání chleba, pomáhají
disponovat duši k účasti na eucharistické hostině, prameni společenství s Bohem a bratřími. Nezapomeňme tuto
¨¨velkou modlitbu, kterou nás naučil Ježíš a kterou se On sám modlil k Otci. Tato modlitba nás připravuje k přijímání.
Minulou neděli se děti a jejich rodiče mohli seznámit nejen se zajímavostmi
vysokomýtského kostela, hradeb, náměstí a archeologických nálezů v okolí, ale i s
finskou venkovní hrou Mölkky a nabídkou místní cukrárny. Děkujeme a těšíme se
na příště.
Ohledně prvního sv. přijímání se prosím hlaste u P. Pavla Mistra (728185336)
http://www.katolik.vmyto.cz/,tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
Připravujeme se na příští 6. neděli velikonoční (6.5.):
1. čtení –Sk 10,25-26.34-35.44-48, 2. čtení – 1 Jan 4,7-10, Evangelium – Jan 15,9-17

