Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 31. března do 7. dubna 2019
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)
PONDĚLÍ 1. DUBNA 2019 – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
16:00 - bohoslužba v Naději (PJK)
17:00 - bohoslužba v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 2. DUBNA 2019 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
STŘEDA 3. DUBNA 2019 – STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
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 (PJK) ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ZE ZAHÁJE
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 4. DUBNA 2019 – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
09:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (koncelebrovaná)
18:00 – ekumenická bohoslužba slova v Husově sboru
PÁTEK 5. DUBNA 2019 – PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
(NIKODÉMOVA NOC)
16:55 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ELIŠKU, JITKU, VĚRU A RODIČE SMUTNÝCH
18:30 – 20:00 – Nikodémova noc
SOBOTA 6. DUBNA 2019 – SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
13:30 – 14:00 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince
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 (PJK)
ZA JARMILU RAJMOVOU, PAVLA RAJMA A RODINY MORAVCOVU A RAJMOVU
NEDĚLE 7. DUBNA 2019 – 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RADKU PROCHÁZKOVOU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
St 3.4., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
St 3.4.,: příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat se bude v kostele od 16:00 do 17:30 P. Jan Kunert, od 16:00 do
17:15 P. Antonín Brychta, od 16:00 do 17:15 P. Pavel Mistr.
Čt 4.4., 18:00, Husův sbor: Postní ekumenická bohoslužba slova
Pá 5.4., 18:30 – 20:00 – Nikodémova noc. Zpovídat bude P. Pavel Mistr.
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.
V případě, že máte zájem o oběd, napište se do seznamu (na stolku uprostřed kostela).
Čt 11.4., fara VM, 18:30: Srdečně Vás zveme na přednášku spojenou s promítáním fotografií z dobrovolnické
akce Lenky Dejdarové v nemocnici Itibo v Keni.
So 14.4., Hradec Králové: Diecézní setkání mládeže od 9:00 ve Filharmonii na Eliščině nábřeží, 15:00 mše sv.
v katedrále sv. Ducha
St 24.4., chrám sv. Vavřince, 19:00: koncert v rámci Pardubického hudebního jara – Gabriela Beňáčková
(soprán) a Lubomír Brabec (kytara). Koncert je pořádán ve spolupráci s městem Vysoké Mýto, předprodej
vstupenek v IC Vysoké Mýto a na www.ticketportal.cz
So 27.4., chrám sv. Vavřince, 18:30: Koncert pop gospelové skupiny Good work.
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 určené na pojištění kostelů a dalších církevních budov (ve dnech 23.3. a 24.3.) se při mši
sv. ve farnosti VM vybralo celkem 6.279,-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. Již se podařilo vybrat 11.855,- Kč. Všem dárcům děkujeme!
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Pá 26.4. (17:00 – 22:00) – So 27.4. (7:30-17:00), M-klub, VM: Národní konference Aglow na téma Duchovní boj
začíná v naší mysli (semináře Generační křižovatky, Změna myšlení, Děti dneška, Přímluvná modlitba). Program viz
na nástěnce.
Čt 25.4. (19:00) – Ne 28.4., Hora Matky Boží u Králík : Duchovní obnova pro manžele. Téma: O povolání ke
svatosti v dnešním světě. Vede P. ICLic. Karel Moravec. Přihlášky do 12.4. na crhk@bihk.cz, tel. 495 063 430.
EVANGELIUM: Lk 15,1-3.11-32 K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona
mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny.
Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo
dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil.
Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi.
Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.
Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému
otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě
jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem
přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval
tvým synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv
na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl
ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu,
uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: ‘Tvůj bratr se
vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.’ Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho
otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: ‘Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz
nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který
prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!’ Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se mnou
a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl
ztracen, a je zase nalezen.’“

Poutní mše sv. ze Zvěstování Páně se na Knířově účastnil i olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do
přípravy a organizace jak Knířovské pouti,
tak i do aktivity 24 hodin pro Pána.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (7.4.2019): 5. neděle postní,
1. čtení: Iz 43,16-21, 2. čtení: Flp 3,8-14, Evangelium: Jan 8,1-11

