Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 6. května do 13. května 2018
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
PONDĚLÍ 7. KVĚTNA – PONDĚLÍ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 8. KVĚTNA - ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (státní svátek)
18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ZA KARLU A JOSEFA ČERNÝCH,
JEJICH DCERU ZDENU, SYNA VÁCLAVA, VNUKA ZDENKA A ZA DUŠE V OČISTCI
STŘEDA 9. KVĚTNA – STŘEDA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ČTVRTEK 10. KVĚTNA – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
16:00 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM)
PÁTEK 11. KVĚTNA – PÁTEK PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A SNACHU MARCELU
SOBOTA 12. KVĚTNA – SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
14:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Brokeš) ZA RODINU ŠTANCLOVU
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 (PJK)
NEDĚLE 13. KVĚTNA – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (svátek matek)
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) - 3. skrutinium
ZA JAROSLAVA SYROVÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI
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
Pondělí 7.5.: nebude náboženství dětí na faře ve Vysokém Mýtě z důvodu udělení ředitelského volna na ZŠ
Jiráskova a Javornická
Středa 9.5., fara ve VM: NEBUDE setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
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 – potřebujeme ještě 16 pomocníků do sv. Vavřince (především do věží, ke vchodu a do
výtvarné dílny). Zájemci, hlaste se prosím Radce Blajdové. Děkujeme.
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:
Ohledně prvního sv. přijímání se prosím hlaste u P. Pavla Mistra (728185336).
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 13.5. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).
Úterý 22.5., 18:30, sbor. dům Bratrské jednoty Baptistů Lavina: Aglow – Kam duch vane. Svědectví o tom, jaké
zázraky koná Bůh mezi Romy ve Vysokém Mýtě. Hostem bude Monika Bakešová, Marcela a René Giňovi.
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 2.6., Litomyšl, 9:30 – farní zahrada – 16:00: diecézní setkání ministrantů. Případní zájemci se hlaste
u P. Pavla Mistra (728185336).
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 při sobotní 28.4. a nedělní mši sv. 29.4. ve farnosti Vysoké Mýto: je ve výši 4370,- Kč. Děkujeme.
Sbírka - Svatopetrský haléř ze dne 25.2. – v jednotlivých farnostech se celkem vybralo: farnost Vysoké Mýto
5662,- Kč, farnost Knířov 464,- Kč, farnost Vraclav 383,- Kč, farnost Zámrsk 1030,- Kč, farnost Slatina 1085,- Kč
Sbírka - Pojištění kostelů a dalších církevních budov ze dne 18.3. - v jednotlivých farnostech se celkem
vybralo: farnost Vysoké Mýto 6 599,- Kč, farnost Knířov 920,- Kč, farnost Vraclav 462,- Kč, farnost Zámrsk
380,- Kč, ve farnost Slatina nebyla mše sv. Výtěžek z obou sbírek byl odeslán na účet Biskupství v Hradci Králové.

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Pá 11.5. – Ne 13.5., Koclířov: Charismatický seminář vnitřního uzdravení – povede P. Elias Vella. Na tento
seminář naváže ve dnech 14. – 17.5. P. Vella exerciciemi na téma: „Pravá tvář Boha Otce“.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí hledá Všeobecnou zdravotní sestru. Kontaktní tel: 734 435 388.
So 12.5., Velehrad, 11:00 (poutní mše sv. – celebruje biskup J. Nuzík), každoroční Pouť médií, zve Rádio
Proglas a další křesťanská média. Zajištěn odpolední program i pro děti. Více na www.poutimédií2018.
Út 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
Čt 17.5., Hradec Králové – Nové Adalbertinum, 10:00 – 16:45. Setkání vdov a vdovců (2 přednášky).
Přihlášky do 10.5. Více informací na tel. 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, plakát je ve farní vitríně.
So 19.5., Hradec Králové – Nové Adalbertinum: Konference o služebnici boží S.M. Elišce Pretschnerové,
ASF – svatost prostého života. Konferenci pořádají Školské sestry sv. Františka.
Po 21.5. – Pá 25.5., Příbram – exerciční dům Svatá Hora: Duchovní cvičení „Dozrávání k naplnění smyslu
života“. Přednáší P. Josef Michalčík, cena 1860,- Kč. Přihlášky jen písemně: e-mail: ex.dum@svata-hora.cz,
www.svata-hora.cz, tel. 731 619 800. Plakát viz ve farní vitríně.
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.
EVANGELIUM: Jan 15,9-17 Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás.
Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého
Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je
mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí
svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník
neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne
vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby
byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
S EVOU URBANOVOU PŘEDEVŠÍM O VÍŘE
V pátek 4. května 2018 se uskutečnil v kostele sv. Vavřince ve
Vysokém Mýtě v rámci festivalu Pardubické hudební jaro koncert
operní zpěvačky Evy Urbanové a komorního orchestru Barocco
sempre giovane. Koncertu, který se konal pod záštitou 1. náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, se zúčastnilo zhruba
400 posluchačů. Po koncertě, na závěr kterého přidala umělkyně
za potlesku publika dvě skladby, jsme ji poprosili o krátký
rozhovor pro naše ohlášky:
Jaké máte dojmy z dnešního koncertu v kostele sv. Vavřince?
Já v kostelích zpívám velice ráda, protože od 16 let s přestávkami
stále zpívám v kostele, když můžu.
V 16 letech začala Vaše kariéra v kostele. Chodíte do kostela
jenom na koncerty?
Já chodím hlavně na půlnoční, protože nemám moc času, a na půlnoční vždy zpívám a přidávám tam vánoční písně.
Všechny skladby z dnešního repertoáru byly modlitby. Jak to vnímáte Vy? Modlíte se při tom zpěvu?
Třeba Biblické písně mám velice ráda, protože každé slovo je pro mě něco neskutečného, každé písmeno má obsah, a
musím říct, že mě to stojí velice sil, protože já to vůbec neberu jako skladbu, já to opravdu beru jako tu modlitbu.
Vnímáte svůj krásný hlas jako Boží dar?
Já bych to řekla úplně jinak. Já vím, že Pánbůh mi nadělil do krku to, co mi nadělil. Ale někdy mu tak říkám, skoro
mu malinko vyčiňuji, že někdy je to na překážku mého privátního života. Ale jsem za to vděčná.
V textu jedné Biblické písně jste zpívala „Pomoc má je od Hospodina“. Vnímáte i Vy ve Vašem životě Boží
pomoc? Samozřejmě, jinak by se mi žilo velice špatně. Byla bych strašně opuštěná a strašně sama.
Kde čerpáte sílu k Vašim výkonům?
Tam „ze shora“, já říkám, že je trošku poprosím, aby nějakou sílu, nějakou energii, kterou jsem dala lidem, aby mi ji
zase vrátili zpět. Velice ráda chodím do kostela, ale jsem tam nejraději sama. A tam pak načerpám nejvíc energie, co
vůbec jde.
Chcete na závěr vzkázat něco věřícím z Vysokomýtska?
Máte tu krásný kostel, tak o něj pečujte s takovou láskou, jako Bůh pečuje o vás.
Děkuji za rozhovor. Radka Blajdová
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští 7. neděli velikonoční (13.5.): 1. čtení –Sk 1,1517.20-26, 2. čtení – 1 Jan 4,11-16, Evangelium – Jan 17,11b-19

