Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 3. března do 10. března 2019
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)
PONDĚLÍ 4. BŘEZNA 2019 – PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 5. BŘEZNA 2019 – ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:30 – poslední rozloučení s paní Alenou Konorčíkovou v kostele na Knířově (PPM)
STŘEDA 6. BŘEZNA 2019 – POPELEČNÍ STŘEDA (den přísného postu)
14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) PROSBA O POŽEHNÁNÍ PRO POSTNÍ DOBU
ČTVRTEK 7. BŘEZNA 2019 – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA PANÍ UČITELKU LÁSKOVOU A PÁTERA JOSEFA KULHAVÉHO
PÁTEK 8. BŘEZNA 2019 – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
16:55 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
17:30 – mše sv. v chrámu sv. ve VM (PPM)
ZA RODIČE JIRMANOVY, SCHEJBALOVY A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 9. BŘEZNA 2019 – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
11:00 – zlatá svatba manželů Veselých v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM, Jiří Plhák)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA BOŽENU A JOSEFA MICHALCOVY A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 10. BŘEZNA 2019 – 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANEŽKU TALACKOVOU, SOUROZENCE,
ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z TOHO RODU 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
V zadní části kostela máte možnost si pořídit brožurku brněnské diecéze Malý průvodce postní dobou za 5Kč (od
středy bude k dispozici také v mobilní aplikaci) a průvodce postem královéhradecké diecéze za 32 Kč, tentokrát
meditace napsali laici naší diecéze. Do mobilu si můžete stáhnout aplikaci „Postní kapky“, která obsahuje myšlenky
papeže Františka z katechezí o Desateru, liturgickou modlitbu pro daný den, biblický citát s inspirativní myšlenkou a
nedělní liturgické texty a zamyšlení.
Po 4.3., 19:30, fara VM: setkání zástupců ekumeny nad přípravou projektu Noc kostelů 2019. Kdybyste nás chtěli
podpořit nápadem, jste srdečně zváni.
Slavením Popeleční středy vstupujeme do svatopostní doby. Prosíme, přineste požehnané kočičky z loňských
Velikonoc ke spálení do úterý 5.3. Při mši sv. se na Popeleční středu 6.3. bude udělovat v chrámu sv. Vavřince
popelec na znamení obrácení. Popelec můžou přijmout všichni. Je to den přísného postu, tzn. zdrženlivosti od masa a
omezení v jídle. Zákonem pokání zdrženlivosti od masa jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku, zákonem
pokání a újmy v jídle jsou vázáni všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.
Pá 8.3., 18:15, fara: Biblická hodina
V postní době bude každý pátek od 16:55 a neděli od 8:25 modlitba křížové cesty v kostele.
Po 25.3., Slavnost Zvěstování Páně v 17:00: Knířovská pouť. Program viz plakát ve farní vitríně.
Pá 29.3. – So 30.3., chrám sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána (adorace, modlitby, rozhovor s knězem). Prosíme
o podporu se zajištěním služeb při adoraci. Zapisujte se, prosím, u paní Jarmily Jiskrové. 24 hodin pro Pána je
pastorační aktivita katolické církve, kt. vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci z podnětu papeže Františka.
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. se ve farnosti VM na Svatopetrský haléř vybralo celkem 6.726,-Kč.
EVANGELIUM: Lk 6,39-45 Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy?
Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, a sám nevidíš
ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku
z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se
pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého
srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“

POPELEČNÍ STŘEDA JE VÝZVOU K NOVÉMU ZAČÁTKU
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) jsou slova, která
uslyšíte na Popeleční středu, když vám kněz bude udílet popelec. Je to výzva, kterou vstoupíme do čtyřicetidenního postního
období, jež je přípravou na oslavu největších křesťanských svátků Velikonoc. Začátek postního období byl v 6. či 7. století
přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den. V katolické
církvi je Popeleční středa (spolu s Velkým pátkem) dnem přísného postu, kterým se rozumí půst od masa a půst újmy, tj. je
dovoleno jen jednou za den se úplně nasytit.
Přijetím popelce, tj. znamení kříže, které kněz uděluje popelem na čelo (ev. sypáním popela na hlavu) a jehož historie spadá až
do konce 11. století, symbolicky vyjadřujeme svůj postoj kajícnosti. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává
před Bohem svůj mnohdy špatný život a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a
nicotnosti, se získává ze spálených ratolestí, které byly posvěceny v předešlém roce na Květnou neděli. Zajímavostí je, že pro
východní církve začíná postní doba již v pondělí před popeleční středou, na popeleční středu se popelec se neuděluje. Ježíšova
výzva k obrácení a pokání nás provází celou postní dobou, nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na
vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se
takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a nové zaměření celého
života k Bohu. Toto obrácení je především otevřením se působení samého Boha v životě člověka.
Z MLÁDEŽNICKO-EKUMENICKÉ POUTI DO ŘÍMA

Večerní procházka ke sv. Petrovi. Nedělní Anděl Páně na nám. sv. Petra. Zastávka na svačinu v židovském městě.

Prohlídka Kolosea.

Vyhlídka nad Forem Romanem.

Pod Španělskými schody. Po 10 km ve Vatikánských muzeích.

Zmrzlinová odměna za Otčenáš v latině.

Návštěva v Radio Vaticana s P. Milanem Glaserem.

Mobilové hry i na Piazza Navona. Středeční audience s papežem Františkem.
Návrat domů.
Více fotografií a krátkých videí si můžete prohlédnout na Instagramu farnosti: https://www.instagram.com/katolik.vmyto/
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (10.3.2019): 1. neděle postní,
1. čtení: Dt 26,4-10, 2. čtení: Řím 10,8-13, Evangelium: Lk 4,1-13

