
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 10. února do 17. února 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 11. ÚNORA 2019 – PONDĚLÍ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)       

ÚTERÝ 12. ÚNORA 2019 – ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 12:00 – koncelebrovaná mše sv. v kapli na faře ve VM  

STŘEDA 13. ÚNORA 2019 – STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

   17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)         

ČTVRTEK 14. ÚNORA 2019 – ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Tomáš Petráček, PPM)    

PÁTEK 15. ÚNORA 2019 – PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RŮŽENU A JAROSLAVA BLAJDOVY 

SOBOTA 16. ÚNORA 2019 – SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 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 DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO 

NEDĚLE 17. ÚNORA 2019 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

              ZA ZDENKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM)  
  

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  

 Po 11.2., 18:30, fara: setkání Pastorační rady. 

 St 13.2., 18:15, fara: setkání nad liturgií následující neděle s P. J. Kunertem. 

 Čt 14.2., 18:00, sál ZUŠ VM: ČKA  vás zve na přednášku historika a teologa P. doc. Tomáše Petráčka  „Rozděle-

ná společnost, rozdělená církev“. Přijďte diskutovat o tom, jestli rozdělení při cestě za Kristem není vlastně rozumné. 

 Pá 15.2., 18:15, fara: Biblická hodina 

 Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto se ve dnech 2.-3.2.2019 vybralo celkem 3.839,- Kč. 

 Ne 24.2.: při mši sv. bude ve farnostech sbírka na Svatopetrský haléř 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE 

 Út 12.2., od 14:00, Ledax (Žižkova 913, Vysoké Mýto): přednáška Pyramidy v Evropě.  

 Únor 2019, Vila Marii (Ledax): program dalších volnočasových aktivit viz leták ve farní vitríně 

 So 2.3., 14:00 – Ne 3.3. (oběd), Koclířov u Svitav: duchovní obnova pro manžele na téma Jednota v rozdílnosti. 

Zvou kněží vikariátu Litomyšl. Víkendem provází P. Stanislav Tomšíček a manželé Blažkovi. Program viz ve farní 

vitríně. Přihláška ve farní kanceláři ve VM. 

 Ne 17.3. (18:00) – Pá 22.3. (14:00), Hora Matky Boží v Králíkách, Poutní dům: Postní duchovní obnova pro 

všechny. Povede Mons. Josef Socha. Prostor ke ztišení, modlitbě, práci se sebou. Přihlášení do 3.3. na tel. 

731 604 750, hotel.poutnidum@gmail.com 

 Pá 15.3. – Ne 17.3., Jeníkov u Hlinska: duchovní obnova s tématem Boží jméno je milosrdenství. Je určena pro 

všechny, kteří po rozvodu uzavřeli nový civilní sňatek. Duchovní obnovou provází P. Jan Linhart. Pořádá Centrum pro 

rodinu Biskupství královéhradeckého. Kontakt: tel. 495 063 430, e-mail: crhk@bihk.cz 
 

EVANGELIUM: Lk 5,1-11  Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo.  

Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a 

požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu 

a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo 

spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, 
aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: 

„Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které 

chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška 

budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
 

    NEDĚLE 10. ÚNORA 2019 – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
        07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

        09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

                      ZA JAROSLAVA HORÁČKA, JEHO ŠVAGROVÉ VĚRU, 

                      MARII A HANU, ZA CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

        13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM)  

 

Připravujeme se na příští neděli (17.2.2019):  6. Neděle v mezidobí, 1. Jer 

17,5-8, čtení:, 2. čtení:1 Kor 15,12.16-20, Evangelium: Lk 6,17.20-26 

mailto:crhk@bihk.cz
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz


V pondělí 11. února, v den památky Panny Marie Lurdské, si budeme připomínat již po 27. 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V péči o nemocné hraje významnou roli také církev, navštěvovat 

nemocné je také jedním ze sedmi skutků tělesného milosrdenství. Na webu www.cirkev.cz najdete 

přehled církevních zdravotnických zařízení, domovů pro seniory spravovaných církevními řády, 

církevních zdravotnických škol a dalších organizací, které se věnují nemocným a starým lidem.   
 

Ve dnech 11.-17.2. bude probíhat po celé ČR NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ, který je 

příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Naše diecéze nabízí:  

Duchovní obnova pro manželské páry: 16. února od 9.00 do 17.00, Hradec Králové - ZŠ Jana Pavla 

II., Na Hradě 90/2, Obnovou bude provázet P. J. Uhlíř a na programu budou krátká zamyšlení, osobní 

modlitba, společný čas v páru, příležitost ke svátosti smíření a mše sv. s obnovou manželského slibu. 

Jarní kurz přípravy na manželství: od 5. března do 24. dubna od 18.00 do 20.00, Hradec Králové - Nové Adalbertinum 

Kurz je určen všem partnerským dvojícím, které se zajímají o to, jak využít čas známosti i jaké jsou rozdíly mezi mužem 

a ženou, kteří se chtějí dozvědět něco víc o sobě, o partnerovi, o komunikaci a o vztazích mezi partnery, o konfliktech a 

jejich řešeních, o výchově dětí, o hospodaření v rodině apod.  

Manželské večery: 10.02.2019 - 31.03.2019 od 18.00, Sbor Bratrské jednoty baptistů VM 
SMS pro manžele: Po registraci Vám budou každý den během Národního týdne manželství chodit bezplatně SMS 

zprávy s nápadem, který můžete pro svou polovičku udělat. Můžete se nechat inspirovat těmito SMS a dát druhému 

najevo, jak ji či ho máte opravdu rádi.                                                Více info na webu www.cirkev.cz 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK: BUĎTE DĚTMI SVÉHO NEBESKÉHO OTCE  (ze dne 2.1.2019)  
Otčenáš ve středu Horského kázání: „Ozářeni tajemstvím Vánoc, které jsme nyní slavili, pokračujme v 
našich katechezích věnovaných modlitbě Otčenáš,“ řekl na úvod první středeční audience roku 2019 

papež František. „V Matoušově evangeliu je umístěn text modlitby Otčenáš na strategické místo, 

uprostřed Horského kázání,“ pokračoval dále papež a připomněl scénu, kdy Ježíš vystupuje na horu, která se tyčí nad jezerem, 

kolem Něho se rozesadí Jeho nejbližší učedníci a poté velký dav neznámých lidí. A právě toto různorodé shromáždění obdrží 

jako první modlitbu Otčenáš.  

Revoluce evangelia: Umístění této modlitby do textu Horského kázání je velmi důležité, neboť v této řeči Ježíš shrnuje 

základní aspekty svého poselství. Na začátku Horského kázání jsou umístěna Blahoslavenství, která tvoří jakoby slavnostní 

rámec tohoto poselství. „Ježíš korunuje štěstím ty kategorie lidí, které v Jeho době, ale také v naší době, nejsou moc doceněné. 
Blaze chudým, tichým, milosrdným, lidem pokorného srdce... Toto je revoluce evangelia. Kde je evangelium, tam je revoluce. 

Evangelium nenechává v klidu, nabádá nás: je revoluční,“ zdůraznil papež František a dále pokračoval: „Všichni lidé schopni 
lásky, tvůrci pokoje, kteří do té doby byli na okraji společnosti, se stávají tvůrci Božího království. Je to, jakoby Ježíš řekl: 

´vpřed vy, kteří nosíte v srdci tajemství Boha, který zjevil Svoji všemohoucnost v lásce a odpuštění!“ 

Milovat nepřátele: Touto vstupní branou, která převrací dějiny, přichází novost evangelia. Neznamená to však zrušení 

Zákona, ale jeho nový výklad, který ho navrací k původnímu významu. Pokud má člověk dobré srdce a je připravený milovat, 

rozumí, že Boží slovo musí být realizováno do všech důsledků. „Láska nemá hranic: člověk může milovat svého partnera, 

přítele a dokonce i nepřítele zcela novou perspektivou,“ pokračoval dále papež František a připomněl Ježíšova slova: „Milujte 

své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na 

zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mt 5,44-45). 

Buďte dětmi svého Otce v nebesích: „Zde je velké tajemství, které je základem Horského kázání: Buďte dětmi vašeho Otce, 

který je v nebesích,“ zdů11raznil papež František hlavní poselství. I když se zdá, jakoby tyto kapitoly Matoušova evangelia 

byly mravním kázáním a volaly po náročné, téměř nerealizovatelné etice, místo toho objevíme, že jsou teologickým 

pojednáním. „Křesťan není ten, kdo se snaží, aby byl lepší než druzí: ví, že je hříšníkem jako oni. Křesťan je prostě člověk, 

který se zastaví před hořícím keřem, před zjevením Boha, který v sobě neskrývá záhadu nevyslovitelného jména, ale žádá své 

děti, aby Ho volaly ´Otče´, aby se nechaly obnovit Jeho mocí a odrážely paprsky Jeho dobroty v tomto světě, který žízní po 

dobru a očekává dobré zprávy,“ vysvětlil Svatý otec způsob, jakým Ježíš představil modlitbu Otčenáš.  

Nežijte jako pokrytci a pohané:  Ježíš se distancuje od dvou postojů Své doby: od pokrytců: „A když se modlíte, nebuďte 
jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích.“ (Mt 6,5). Jsou lidé, kteří se „modlí“ 

bez Boha, jen aby byli druhými obdivováni. „Kolikrát jsme svědky skandálu, že tito lidé chodí do kostela a tráví tam celý den a 

pak žijí v nenávisti k druhým nebo je pomlouvají. Toto je skandál! Pak je lepší do kostela nechodit, radši žít jako ateisté. Ale 
pokud chodíš do kostela, žij jako syn, jako bratr a vydávej svědectví a ne opak,“ obrátil se papež František k věřícím. 

Křesťanská modlitba nemá věrohodnějšího svědka než je vlastní svědomí, ve kterém se v dialogu intenzivně setkáváme s 

nebeským Otcem, jak uvádějí slova evangelia: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k 

svému Otci, který zůstává skryt.“ (Mt 6,6). Druhý postoj, od kterého se Ježíš distancuje, je modlitba pohanů: „Při modlitbě pak 

nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Mt 6,7). „Zde se Ježíš odkazuje 
na ´umění získat si přízeň´, což bylo nezbytným předpokladem antických modliteb: nejprve bylo potřeba zkrotit božství dlouhým 

výčtem chval a modliteb,“ uvedl dále papež František a připomněl scénu na hoře Karmel. Zatímco stoupenci Bála křičeli, 

poskakovali, tancovali a prosili o mnoho věcí, aby byli vyslyšeni, prorok Eliáš zůstával v tichosti a Bůh se mu zjevil. 

„Pohané si myslí, že modlitba znamená mnoho slov. A také já myslím na mnoho křesťanů, kteří se domnívají, že modlit se 

znamená, - promiňte mi ten výraz - mluvit k Bohu jako papoušek. Ne! Modlitba má jít ze srdce, zevnitř,“ zdůraznil papež. Není 

potřeba mnoha slov, neboť „váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“ (Mt 6,8). 

Postavme se pod Boží pohled: „Můžeme se modlit i v tichosti, Otčenáš. Stačí se postavit pod Boží pohled, stále si připomínat 

lásku Otce, toto je dostačující, aby byl člověk vyslyšen. Je pěkné myslet na to, že náš Bůh nepotřebuje oběti, abychom získali 

Jeho přízeň! Nepotřebuje nic, náš Bůh: v modlitbě žádá pouze, abychom měli otevřený komunikační kanál k Němu, abychom 

mohli stále objevovat, že jsme Jeho milovanými děti. A On nás velmi miluje,“ uzavřel svoji první letošní katechezi papež 

František.  

http://www.cirkev.cz/
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