Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 17. března do 24. března 2019
NEDĚLE 17. BŘEZNA 2019 – 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU LAIBNEROVU,
POSLUŠNOU,VÍTROVU, FAIGLOVU, KUBÍKOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 18. BŘEZNA 2019 – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 19. BŘEZNA 2019 – SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
17:30 – mše sv. v chrámu sv. ve VM (PPM)
STŘEDA 20. BŘEZNA 2019 – STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
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) ZA JOSEFA A MARII VONDRÁČKOVY, SYNY JOSEFA
A JANA, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 21. BŘEZNA 2019 – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ VE FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO
PÁTEK 22. BŘEZNA 2019 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
16:55 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
17:30 – mše sv. v chrámu sv. ve VM (PPM)
ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA SCHEJBALA, MANŽELKU A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 23. BŘEZNA 2019 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
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 ŽIVÉ A ZEMŘELÉ RODU VÍŠKOVÝCH, STOKLASOVÝCH A VESELÍKOVÝCH
NEDĚLE 24. BŘEZNA 2019 – 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MLÁDEŽ
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V postní době bude každý pátek od 16:55 a neděli od 8:25 modlitba křížové cesty v kostele.
St 20.3., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
Pá 22.3., 18:15, fara VM: Biblická hodina
Po 25.3., Slavnost Zvěstování Páně v 17:00: Knířovská pouť za účasti olomouckého pomocného biskupa Mons.
Josefa Nuzíka. Program pouti: 15:15 odjezd autobusu od zdravotního střediska ve VM, 15:30 sraz u sochy sv. Josefa,
modlitby, požehnání, 15:40 odchod pěších poutníků knířovskou poutní cestou, křížová cesta, případně odjezd
autobusem, 16:15 příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově, 17:00 bohoslužba ze slavnosti Zvěstování
Páně, po skončení následuje malé občerstvení před farou a na faře, 18:40 odjezd autobusu zpět do Vysokého Mýta.
Ne 24.3.: Bude dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček. Po mši sv. od 11:00 do 12:00 zveme opět všechny děti a
mládež na společný bowling ve Sportcentru ve Vysokém Mýtě.
Ne 24.3.: Ve všech farnostech bude při mši sv. sbírka Na pojištění kostelů a dalších církevních budov.
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.
So 6.4.: Postní duchovní obnova s Komunitou Emmanuel na téma Církev a společenství. 9:00 mše sv., 10:0011:00 1. přednáška, 11:15 2. přednáška, představení komunity a prostor pro dotazy, 12:30 oběd, 13:30 křížová cesta.
29.6.-13.7.: Letní dětský tábor Vranice 2019 - při celotáborové etapové hře se vydáme na Cestu kolem světa za
80 dní dle románu Julese Verna. Cena pro jedno dítě: 3.200 Kč. Přihláška k dispozici na stolku v kostele a na webu.
14.-20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2019 aneb prázdniny s malým oslíkem - Cena 1.600 Kč/dítě 3-15 let,
2.100 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihláška k dispozici na stolku v kostele a na webu farnosti.
Při sobotní a nedělní sbírce (ve dnech 9. a 10.3.) při mši sv. se ve farnosti VM ve na vybralo celkem 5.114,-Kč.
Sbírka Adopce na dálku: prosíme o příspěvky do třídílné pokladničky uprostřed kostela. Celkově je potřeba vybrat
13.000,- Kč, na dvě děti z Indie (chlapec Abin Babu, 14 let a dívka Thanuja S. Pattil, 15 let). Tato částka se platí 1x
za rok. O výsledcích sbírky budeme průběžně informovat v ohláškách (již se podařilo vybrat 4.585,- Kč).
NABÍDKY A INFORMACE OD SOUSEDŮ:
Ne 17.3., ZUŠ Vysoké Mýto, 17:00: Zuzana Lapčíková – koncert s cimbálem na lidovou notu. Vstupné 100,- Kč.
St 20.3.: České Heřmanice, kulturní dům: Sýrie ve válce - komentované osobní svědectví z novinářských misí
Markéty Kutilové, známé válečné zpravodajky o světové válce v Sýrii. Vstupné dobrovolné.

EVANGELIUM: Lk 9,28b-36 Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil,
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a
mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho
slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři
stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli
v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už
Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.

Milí farníci,
rád bych vás na začátku postní doby povzbudil k účasti na duchovních cvičeních a rekolekcích, které jsou vždy
dobrou příležitostí, jak prohloubit svůj vztah k Bohu a opět novému začátku. Nabídka je široká. P. Pavel Mistr
NABÍDKA POSTNÍCH DUCHOVNÍCH OBNOV
*Velký výběr (nejen) postních duchovních obnov najdete na webu www.exercicie.cz. Vydat se
můžete např. na Velehrad, Hostýn, do Charvát u Olomouce nebo do Prahy do kostela sv. Ignáce.
Kromě duchovních obnov „pro všechny“ můžete najít i speciální nabídky např. pro zaměstnance
Charity, kostelníky a akolyty, katechety a animátory nebo třeba pro seniory.
*Duchovní obnovy, především pro mladé, nabízí také různé kláštery a kongregace. Jejich nabídku
najdete na webu www.rehole.cz.
*Na webu ostravsko-opavské diecéze najdete nabídku duchovních obnov, které se uskuteční buď
v diecézi, anebo na známých moravských poutních místech.
*Duchovní obnova nejen pro katechety: Kdy: 21.- 24.3.2019, Kde: penzion Marianum Jánské Lázně, Duchovní:
Mons. Mgr. Jan Paseka
*Kříž: Postní rekolekce s biskupem Tomášem: Postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma Kříž bude zahájena v
pátek 22. března 2019 v 19 hodin večeří a zakončena bude v neděli 24. března obědem ve 12 hodin. Celá bude probíhat
v silenciu (v tichu) a pan biskup povzbuzuje i k vypnutí mobilních telefonů. Ubytování je připravené buď v Pastoračním
centru v Perninku (Karlovarská 107) nebo v Horní Blatné (Komenského 2) - vzdáleném 3 km od Perninku.
Kdy: 22.-24.3.2019, Kde: Pastoračně-vzdělávací středisko sv. Jana Nepomuckého v Perninku, Duchovní: plzeňský
biskup Tomáš Holub
*Postní duchovní obnova: Kdy: 28.-31.3.2019, Kde: exerciční dům, Svatá Hora, Duchovní: P. Josef Čunek, SJ
*Postní TAMMÍM 2019 – duchovní víkend: Duchovní víkend je určen pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let.
Letošní téma je zbožné a úderné: „Věřím.“ Nejedná se o „nábor do semináře“, ale o víkend v tichu, kde lze hledat svoji
vlastní mužskou spiritualitu a připravit se na Velikonoce.
Kdy: 29.-31.3.2019, Kde: Arcibiskupský semináři v Praze
Odkaz na článek, kde najdete více info s odkazy, je na webu naší farnosti.
POSTNÍ DOBA JE ČASEM OBNOVY A OBRÁCENÍ SE K BOHU - NEDĚLE POSTNÍ DOBY (pokračování)
2. neděle postní: Reminiscere, Reminiscere miserationum tuarum = Rozpomeň se na své smilování
3. neděle postní: Oculi, Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále vyhlíží Pána
Pokud se ve farnosti připravují katechumeni, kteří přijmou o Velikonocích svátost křtu, přijímají tuto
neděli první skrutinium a je možné použít vlastních mešních textů z liturgického cyklu A: Rozmluva se
Samařskou ženou (J 4,5-42).
4. neděle postní: Laetare, Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme
O této neděli se může používat liturgická barva růžová, která vyjadřuje radost blížících se Velikonoc. Katechumenům se
uděluje druhé skrutinium a text evangelia připomíná uzdravení slepého (J 9,1-41).
5. neděle postní: Judica, Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože
Katechumeni přijímají třetí a poslední skrutinium a text evangelia připomíná vzkříšení Lazara (J 11,1-45).
Květná neděle: In Palmis
Tento den si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Přede mší svatou se věřící shromáždí většinou v
jiném kostele nebo na jiném vhodném místě mimo kostel, k němuž má průvod směřovat. V rukou drží ratolesti
(většinou větvičky kočiček), které kněz během tohoto obřadu pokropí svěcenou vodou a kněz přečte jedno ze čtyř
evangelií o vjezdu Páně do Jeruzaléma (v liturgickém roce A: podle Matouše, B: podle Marka nebo Jana, C: podle
Lukáše). Poté je zahájen průvod, který může být doprovázený oslíkem a který směřuje do kostela, kde bude slavena
mše svatá. Při průvodu se zpívají antifony: „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi
a všichni volali: Hosana na výsostech... Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu!
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“ Pokud se nemůže konat průvod mimo kostel, oslaví se vjezd
Páně uvnitř kostela slavnostním vstupem před hlavní mší nebo se alespoň koná na začátku mše svaté krátká připomínka
na vjezd Páně do Jeruzaléma. Při mši svaté se čtou nebo zpívají (vícehlasně) pašije, tj. úryvky z evangelií o utrpení a
smrti Ježíše Krista. V římském ritu se s pašijemi můžeme setkat jen dva dny v roce: na Květnou neděli (z jednoho
ze synoptických evangelií dle ročního cyklu) a na Velký pátek (Janovy pašije). Při pašijích věřící stojí.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (24.3.2019): 3. neděle postní,
1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15, 2. čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12, Evangelium: Lk 13,1-9

