
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 24. března do 31. března 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2019 – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ     (KNÍŘOVSKÁ POUŤ) 

                    17:00 -  bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně v kostele na Knířově - olomoucký pomocný biskup  

              Mons. Josef  Nuzík, PPM 

ÚTERÝ 26. BŘEZNA 2019 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 27. BŘEZNA 2019 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  

 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 28. BŘEZNA 2019 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)  

                     10:30 – bohoslužba v Ledaxu (PPM)           

PÁTEK 29. BŘEZNA 2019 – PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ      (24 HODIN PRO PÁNA) 

 16:55 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince 

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

                                  ZA FERNANDU CATANESI A GUISEPPINU SCAGNETTI 

SOBOTA 30. BŘEZNA 2019 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)   

                     17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, 

                                  JEHO RODIČE, RADKA BENDÁKA, ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z TOHO RODU 

NEDĚLE 31. BŘEZNA 2019 – 4. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU 

                                  STRAN, ZA MARII FOJTÍKOVOU 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  

 Dnešní sbírka je určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov.  

 Ne 24.3.: Po mši sv. od 11:00 do 12:00 zveme opět všechny děti a mládež na společný bowling ve Sportcentru.  

 V postní době bude každý pátek od 16:55 a neděli od 8:25 modlitba křížové cesty v kostele.  

 St 27.3., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Po 25.3.: odpadá výuka náboženství. 

 Po 25.3., Slavnost Zvěstování Páně v 17:00: Knířovská pouť. Program: 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.  

 Pá 29.3. – So 30.3., chrám sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána (adorace, modlitby, rozhovor s knězem). Od pátku 

18:15 bude vystavena v chrámu sv. Vavřince ve VM Nejsvětější svátost, ke které vás můžou dovést naši průvodci. 

V pátek od 19:30 do 21:00 a v sobotu od 16:30 do 17:30 budete mít možnost duchovního rozhovoru s knězem či 

přijmout svátost smíření. Kostel bude otevřený celou noc, bude nasvícen svíčkami a bude hrát meditační hudba. 

Prosíme o podporu se zajištěním služeb při adoraci. Zapisujte se, prosím, do seznamu na stolku uprostřed kostela.  

 Čt 4.4., 18:00, Husův sbor: Postní ekumenická bohoslužba slova 

 Pá 5.4., 18:30 – 20:00 – Nikodémova noc  

 So 6.4.: Postní duchovní obnova s Komunitou Emmanuel na téma Církev a společenství. 9:00 mše sv., 10:00-

11:00 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 4.817,-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 7.665,- Kč).  

NEDĚLE 24. BŘEZNA 2019 – 3. NEDĚLE POSTNÍ 
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 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) 



EVANGELIUM: Lk 13,1-9  V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich 

obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? 

Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete… 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK: NEZAPOMEŇME NIKDY ŘÍKAT OTČE 

V rámci cyklu katechezí věnovaných modlitbě Otčenáš papež zdůraznil, že Bůh nás 

nikdy neztratil z očí, a povzbudil nás, abychom se k Němu vždy obraceli s důvěrou 

dítěte. (Katecheze ze dne 16.1.2019.)  

Abba, Otče: Po úvodních slovech sv. Pavla z Listu Římanům „Nepřijali jste přece Ducha 

otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“ (Řím 8,15) 

papež František řekl, že dnešní katecheze bude zaměřená na to nejpodstatnější, což se dá vyjádřit jedním slovem: 

Abba, Otče. Slovo „Abba“ se opakuje u sv. Pavla ještě jednou, a to v Listě Galatským: „Protože jste synové, poslal 

Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.“ (Gal 4,6). „Stejné oslovení se objevuje dvakrát 

a v tomto oslovení je shrnuta celá novost evangelia,“ uvedl papež František a dále pokračoval: „Poté, co křesťan poznal 

Ježíše a vyslechl si Jeho slova, již nemůže považovat Boha za tyrana, kterého by se měl bát, již z Něho nemůže mít 

strach, ale cítí ve svém srdci rostoucí důvěru v Něho: může mluvit se Stvořitelem a nazývat Ho Otcem.“ 

Oslovujme Boha tati, tatínku: Výraz „Abba“ je pro křesťany velmi důležitý a proto se uchoval v původním tvaru. Jen 

velmi zřídka zůstaly v Novém zákoně aramejské výrazy nepřeložené do řečtiny.  „Musíme si představit, jakoby v těchto 

slovech v aramejštině zůstal ´nahraný hlas samotného Ježíše´,“ vysvětlil papež František a dodal: „V prvním slově 

Otčenáše okamžitě najdeme radikální novost křesťanské modlitby.“ Není to jen otázka použití symbolu - postavy otce - 

spojeného s tajemstvím Boha, ale jedná se o to, abychom do svého srdce přijali „celý Ježíšův svět“. A pokud se nám 

toto podaří, můžeme se v pravdě modlit „Otče náš“. „Říkat Abba je mnohem intimnější a dojemnější, než jednoduše 

Boha nazývat Otcem. Proto někdo navrhl, aby se původní slovo přeložilo slovem ´tati ´nebo ´tatínku´,“ vysvětlil papež. 

Modleme se srdcem dítěte: „My říkáme ´Otče náš´, ale srdcem jsme pozváni, abychom Mu říkali ´Tati´, abychom s 

Bohem měli vztah, jaký má se svým tatínkem dítě, jež ho oslovuje ´tati´, ´tatínku´,“ pokračoval dále Svatý otec. Ve 

skutečnosti v nás tyto výrazy evokují lásku, vztah, vřelost, něco, co nás vrací do našeho dětství: představu dítěte, které je 

v otcově náručí a zakouší jeho nekonečnou něžnost. „A proto,“ zdůraznil papež František, „aby se člověk mohl dobře 

modlit, musí mít srdce dítěte.“ 

Bůh zná pouze lásku: Nejlépe nám smysl těchto slov podávají evangelia. Např. po přečtení Podobenství o 

marnotratném synu (Lk 15,11-32) získá naše modlitba Otčenáš nový smysl a zabarvení, pokud se budeme k Otci 

obracet jako syn z evangelia. „Představme si tuto modlitbu vyslovenou marnotratným synem, poté co po dlouhém 

čekání zakusil otcovo obětí, obětí otce, který si nepamatuje slova urážky, které mu syn řekl, otce, který mu jednoduše 

dává najevo, jak moc mu chyběl. Pak objevíme, jak tato slova nabývají na životě a na síle. A položíme si otázku: je 

vůbec možné, že Ty Bože, znáš pouze lásku? Ty neznáš žádnou nenávist? Ne, odpověděl by Bůh, já znám pouze lásku. 

Kde je v tobě pomsta, nárok na spravedlnost, hněv za tvoji ztracenou čest? A Bůh by odpověděl: znám pouze lásku,“ 

vysvětlil dále papež František. 

Bůh je i matkou: Bůh z tohoto podobenství způsobem svého jednání velmi připomíná duši matky. „Jsou to především 

matky, které omlouvají své děti, ospravedlňují je, soucítí s nimi a mají je stále rády, i když by si to ani nezasloužily,“ 

uvedl papež. Stačí, abychom pomysleli na slovo Abba, a již to je křesťanská modlitba. A sv. Pavel ve svých listech jde 

stejnou cestou a nemůže jinak, neboť to je cesta, které učil Ježíš: v tomto zvolání je síla, která  přitahuje zbytek 

modlitby. 

„Bůh tě hledá, i když Ho sám nehledáš. Bůh tě miluje, i když ty jsi na Něho zapomněl. Bůh v tobě vidí krásu, i když ty 

si myslíš, že jsi promarnil své nadání. Bůh je jako matka, která nikdy nepřestává milovat své děti. Na druhou stranu 

existuje ´gravidita´, která trvá navždy, nejen devět měsíců fyzického těhotenství, a vytváří nekonečný koloběh lásky,“ 

řekl dále papež František. „Pro křesťana znamená modlit se, říci jednoduše Abba, tati, tatínku, Otče, ale s důvěrou 

dítěte,“ řekl papež. 

Bůh nás nikdy neztratil z očí:  „I nám se může někdy stát, že se Bohu vzdálíme, jako se to stalo marnotratnému synu, 

nebo upadneme do samoty a budeme se cítit světem opuštěni, nebo budeme paralyzováni svojí vlastní vinou a chybami. 

V těchto těžkých chvílích můžeme znovu najít sílu k modlitbě tím, že začneme slovem ´Otče´, ale musíme ho vyslovit 

něžně, jako dítě: ´Abba´, ´Tati´. On nebude před námi skrývat Svoji tvář. Pamatujte si dobře: možná někdo v sobě nosí 

špatné věci, s kterými si neumí poradit, hořkost za to, co udělal... On nebude skrývat Svoji tvář. On se neuzavře do ticha. 

Řekni Mu ´Otče´ a On ti odpoví. Ty máš otce. ´Ano, ale jsem delikvent...´Ale máš otce, který tě miluje! Řekni mu ´Otče´, 

tím začni svoji modlitbu, a On nám v tichosti řekne: ´Nikdy jsem tě neztratil z očí, viděl jsem všechno, byl jsem ti stále 

blízko, věrný ve své lásce k tobě.´ Toto bude odpověď. Nikdy nezapomeňte říkat ´Otče´,“ uzavřel papež František svoji 

katechezi. 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho 

jeho kolega: „Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru“. „Chvíli vydržte, hned jsem u vás“, odpovídá lékař.  

Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: „Je to vážný případ?“ „Určitě to bude něco hodně vážného,“ odvětí lékař. 

„Už jsou u toho tři doktoři“. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ STOPAŘKA: Zastaví stopařka auto: „Jak daleko je to do Prahy?“ „Slabou půlhodinku.“  

Po půlhodině: „Jak je to daleko do Prahy?“ „Slabou hodinku!“ „Co to?“ „No, já jedu opačným směrem – do Brna!“ 
 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
Připravujeme se na příští neděli (31.3.2019):  4. neděle postní,  

1. čtení: Joz 5,9a 10-12,  2. čtení: 2 Kor 5,17-21, Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 

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

