
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 24. února do 3. března 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 25. ÚNORA 2019 – PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:00 – mše sv. v Penzionu (P. Šitavanc)       

ÚTERÝ 26. ÚNORA 2019 – ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 27. ÚNORA 2019 – STŘEDA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 11:00 – rozloučení při pohřbu v chrámu sv. Vavřince - zesnulý pan Ladislav Čočo (PJK) 

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

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

ČTVRTEK 28. ÚNORA 2019 – ČTVRTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

PÁTEK 1. BŘEZNA 2019 – PÁTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 10:00 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                    18:30 – 19:45 – Nikodémova noc 

SOBOTA 2. BŘEZNA 2019 – SOBOTA 7. 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 (PJK)   

  ZA PANÍ DOKTORKU JITKU MARTINCOVOU 

NEDĚLE 3. BŘEZNA 2019 – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 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 na Knířově  (PPM)  
     

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  

 Dnešní nedělní sbírka v jednotlivých farnostech je určena na Svatopetrský haléř. 

 Děkujeme Sborečku za hudební doprovod při dnešní dětské mši sv. Dnes po mši sv. od 11:00 do 12:00 zveme opět 

všechny děti a dorost na společný bowling ve Sportcentru ve Vysokém Mýtě.  

 Do 28.2.2019 bude P. Pavel Mistr mimo farnost. Zastupovat ho bude P. Bohumil Šitavanc (tel. 605 814 955) 

s podporou P. Jana Kunerta (tel. 731 598 859). 

 V zadní části kostela máte možnost si pořídit brožurku Malý průvodce postní dobou za 5,- Kč a Katolický týdeník. 

 St 27.2., 18:15, fara: setkání nad liturgií následující neděle s P. J. Kunertem. 

 St 27.2.,  fara VM, od 16:30: Příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude na faře ve VM P. Jan Kunert.  

 Pá 1.3., chrám sv. Vavřince, 18:30 – 19:45: Nikodémova noc. Příležitost ke svátosti smíření a k duchovnímu 

rozhovoru (P. Pavel Mistr a P. Vít Horák). 

 Pá 8.3., 18:15, fara: Biblická hodina 

 Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. ve farnosti VM se ve dnech 16.-17.2. vybralo celkem  5.330,-Kč. Děkujeme. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE 

 So 2.3., Pánský dům Choceň, od 19:00: tradiční Modrý bál. Výtěžek poputuje na obecně prospěšnou společnost 

Berenika ve VM. Vstupné 220,- Kč, vstupenky jsou k dostání online na www.modrybal.cz nebo v PAPu Café.  

 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 

 Pá 29.3. – Ne 31.3.2019, Komunitní centrum Trstěnice: Víkend pro matku a dceru cca 10 – 13 let. Měním se 

v ženu – krása ženství a mateřství. Pořádá Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého, lektorka Ing. Markéta 

Juzová, tel. 731 140 002, e-mail: crhk@bihk.cz 

 V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka. Více viz ve farní vitríně. 
 

EVANGELIUM: Lk 6,27-38  Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro 

těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav 

i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic 

nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? 

Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece 

dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují 

hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše 

odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 

Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru 

dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám.“ 

NEDĚLE 24. ÚNORA 2019 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (P. Zdeněk Mach) 

 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Zdeněk Mach) 

                        ZA PANA JAROMÍRA KAPUSTU A CELÝ ROD Z OBOU STRAN,  

                        PROSBA ZA OČIŠTĚNÍ RODOVÝCH KOŘENŮ  
 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Zdeněk Mach)         

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

 

http://www.modrybal.cz/
mailto:crhk@bihk.cz
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PAPEŽ FRANTIŠEK: ŽÁDNÁ MODLITBA NEZŮSTANE NEVYSLYŠENA 

Katechezi audience ze dne 9.1.2019, ve které papež František pokračoval v cyklu 

zamyšlení nad modlitbou Otčenáš, nazval „Tlučte a bude vám otevřeno“. Papež nás 

povzbudil, abychom byli v naší modlitbě vytrvalí, neboť Bůh naše modlitby vždy slyší. 

A i když se může zdát, že modlitba zůstane nevyslyšena, vždy mění realitu, buď věci 

kolem nás, nebo nás samotné. 
 

Modlitebník Ježíš: Výchozím textem je úryvek z Lukášova evangelia o vyslyšení proseb 

(Lk 11, 9-13). „Ve skutečnosti je to především toto evangelium, počínaje vyprávěním o Ježíšově dětství, které popisuje 

postavu Ježíše v atmosféře plné modlitby. V tomto evangeliu jsou uvedeny také tři hymny, které jsou součástí denní 

modlitby církve: Zachariášovo kantikum, modlitba Magnificat a Simeonovo kantikum,“ uvedl papež František na úvod a 

zdůraznil, že „vidíme Ježíše jako modlitebníka, Ježíše, jak se modlí“. Např. Lukášovo evangelium v příběhu o 

Proměnění na hoře popisuje Ježíše v momentě modlitby: „A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho 

roucho bělostně zářilo.“ (Lk 9,29). Každý krok v Ježíšově životě je inspirován Duchem Svatým, který Ho vede a řídí. 

Ježíš se modlí v okamžiku Svého křtu v Jordánu, rozmlouvá s Otcem, než učiní důležitá rozhodnutí, často se odebírá do 

ústraní a prosí Petra, který ho brzy zapře: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem 

však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala.“ (Lk 22,31-32) 

Ježíš se modlí i za mě: „Utěšuje nás vědomí, že se Ježíš modlí za nás, že se modlí za mě, za každého z nás, že se za nás 

přimlouvá u Otce, aby naše víra neochabovala... Každý z nás může říci: Ježíši, ty se za mě modlíš,“ dodal spontánně 

papež František. Dokonce i smrt Mesiáše je ponořena do atmosféry modlitby, takže to vypadá, že Ježíš prožil poslední 

hodiny Svého utrpení v překvapivém klidu: utěšoval ženy, modlil se za Své katy, slíbil zločinci na kříži, že ještě téhož 

dnes s Ním bude v ráji a s posledním dechem zvolal: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ (Lk 23,46). „Zdá 

se, že Ježíšova modlitba zmírňuje prudké emoce, touhu po pomstě, usmiřuje člověka s jeho nejhorším nepřítelem - se 

smrtí,“ pokračoval dále papež ve své katechezi. 

Pane, nauč nás modlit se: A je to stále Lukášovo evangelium, kde nacházíme prosbu Jeho učedníků: „Pane, nauč nás 

modlit se" (Lk 11,1). „A stejně tak i my můžeme prosit Pána, aby nás naučil se modlit,“ dodal papež. A na základě této 

prosby pak následuje poměrně rozsáhlá výuka, ve které Ježíš vysvětluje Svým učedníkům, jakými slovy a jakými postoji 

se mají obracet na Boha. První částí výuky je právě modlitba Otče náš. 

Otče: „Otče - můžeme vyslovovat toto krásné slovo a  můžeme trávit čas modlitby pouze s tímto slovem: Otče. A vnímat, 

že máme Otce: žádného majitele nebo otčína. Ne, je to Otec,“ zdůraznil papež. V Lukášově evangeliu (Lk 11, 2-4), oproti 

Matoušově (Mt 6, 9-13), které se používá při liturgii, se v modlitbě Otče náš neobjevuje přivlastňovací zájmeno „náš“ a 

určení „jenž jsi v nebesích“. Ačkoliv je struktura modlitby stejná, v Lukášově evangeliu je uvedeno pouze 5 proseb, místo 

7, které jsou u Matouše.  

Buďte v modlitbě vytrvalí: Je ale také zajímavé se pozastavit i u některých pokynů, které rámují text modlitby Páně. 

Aby nám Ježíš dodal odvahy, vysvětluje nám své pokyny na některých příkladech. Svým učedníkům vypráví 

podobenství o neodbytném příteli, který vzbudí celou rodinu a prosí o chléb, protože k němu nenadále přišel jeho přítel, 

kterému nemá co dát. „Pravím vám,“ vysvětluje Ježíš: „I když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho 

neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje.“ (Lk 11,8). Tímto nás chce Ježíš povzbudit, abychom byli v modlitbě vytrvalí, a 

uvádí další příklad otce, kterého žádá hladový syn o jídlo. „Všichni vy, otcové a dědové, kteří tu jste, když vás syn nebo 

vnouče o něco požádá, má hlad a žadoní, a pak začne brečet a křičet, protože má hlad, ´Což je mezi vámi otec, který by 

dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?´(Lk 11,11). Vy všichni máte zkušenost, když vás syn o něco prosí, dáte mu k 

jídlu to, o co žádá, pro jeho dobro,“ vysvětlil papež, jak je důležité v modlitbě neustávat a být vytrvalí. 

Bůh nás vždy slyší: „Těmito slovy nás Ježíš ubezpečuje, že Bůh vždy odpoví, že žádná modlitba nezůstane nevyslyšena, 

neboť On je Otcem a nezapomíná na Své syny, kteří trpí,“ dodal dále papež František. Samozřejmě nás můžou tato tvrzení 

deprimovat, neboť se zdá, že mnohé naše modlitby zůstanou nevyslyšeny. „Kolikrát jste prosili a nedostali, tloukli jste a 

našli jste zavřené dveře?,“ položil papež otázku a odpověděl: „V těchto chvílích nám Ježíš radí, abychom naléhali a 

nevzdávali se. Modlitba VŽDY mění realitu: pokud se nezmění věci kolem nás, jsme to alespoň my, kdo se se změnil, 

naše srdce. Ježíš slíbil dar Ducha Svatého každému člověku, který se modlí. Můžeme si být jisti, že Bůh odpoví. Jediná 

nejistota je KDY, ale nepochybujme, On nás vyslyší. Možná budeme muset naléhat celý život, ale On nás vyslyší. Slíbil 

nám to: On není jako otec, která dá hada místo ryby.“ Není nic jistějšího než, že touha po štěstí, kterou všichni nosíme v 

srdci, se jednoho dne naplní, jak Ježíš slíbil: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i 

nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ (Lk 18,7). Jaký pak bude den slávy a vzkříšení!  

Modlitba mění realitu: „Modlitba mění realitu, nezapomínejme na to. Buď změní věci kolem nás, nebo změní naše 

srdce, ale vždy mění. Již nyní je modlitba vítězstvím nad samotou a zoufalstvím,“ povzbudil papež František k modlitbě. 

Je to, jako vidět každý střípek stvoření, jak se rodí ve víru dějin, které někdy zcela nechápeme. „Ale je to v pohybu, na 

cestě. A co je na konci naší cesty? Na konci modlitby, na konci modlitebního času, na konci života? Je tam Otec, který 

nás všechny očekává s otevřenou náručí. Hleďme k tomuto Otci,“ uzavřel papež František svoji katechezi. 

Připomeňme si svůj křest: Před závěrečnou modlitbou a požehnáním připomněl papež František svátek Křtu Páně: 

„Tento svátek nás zve, abychom znovu objevili milost svátosti našeho křtu, kdy jsme se stali křesťany a začlenili se ke 

Kristu a Jeho církvi.“ A poté papež znovu vybídl: „, Připomeňte si datum svého křtu... Kdy jsem se narodil do života 

víry? Kdy jsem byl pokřtěn? A zapište si toto datum navždy do svého srdce... Poděkujme Pánu za dar víry a prosme 

Ducha Svatého o sílu být odvážnými svědky Ježíše.“ 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

Připravujeme se na příští neděli (3.3.2019):  8. neděle v mezidobí, 1. čtení: 

Sir 27,5-8, 2. čtení: 1 Kor 15,54-58, Evangelium: Lk 6,39-45 

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

