Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 7. dubna do 14. dubna 2019
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
ŽIVÉ I ZEMŘELÉ Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 8. DUBNA 2019 – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
09:00 - mše sv. v Penzionu (PPM)
16:00 - mše sv. v Naději (PJK)
ÚTERÝ 9. DUBNA 2019 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
STŘEDA 10. DUBNA 2019 – STŘEDA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
15:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli ve VM (PJK)
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) sv. smíření 17:00-17:30 (PPM), 17:45-18:35 (P. Jan Pitřinec)
ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
13:00 – mše sv. a rozloučení s panem Václavem Sirovým v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 12. DUBNA 2019 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
16:55 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA A MARII KVAPILOVY,
ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 13. DUBNA 2019 – SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODIČE BOBKOVY, ZETĚ JAROMÍRA, MANŽELÉ KALIBÁNOVY, LNĚNIČKOVY
A ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ TĚCH RODŮ
NEDĚLE 14. DUBNA 2019 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:40 – průvod s ratolestmi a oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVA SEVERU, RODIČE Z OBOU STAN, ZA CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
St 10.4., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
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.
Pá 12.4., fara VM, 18:15: Biblická hodina
So 13.4., Hradec Králové: Diecézní setkání mládeže od 9:00 ve Filharmonii na Eliščině nábřeží, 15:00 mše sv.
v katedrále sv. Ducha. Občerstvení zajištěno, příspěvek dobrovolný, pro mladé od 14 let. Rádi podpoříme, aby se
setkání zúčastnila i mládež naší farnosti. Zájemci, hlaste se prosím u Terezky Morávkové nebo přímo u P. Mistra
nebo R. Blajdové.
Ne 14.4.: při mši sv. bude ve všech farnostech sbírka určená na pastorační aktivity v diecézi.
Ne 14.4.: nebude mše sv. ve Slatině. Zveme všechny na žehnání ratolestí u kostela Nejsvětější Trojice, které začíná
v 8:40, k následnému průvodu s oslíkem a na zpívané Pašije v chrámu sv. Vavřince. V kostele sv. Petra a Pavla ve
Slatině se sejdeme až na velikonoční pondělí v 9:00h.
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 4.311,-Kč.
Ukončili jsme sbírku Adopce na dálku. Projekt organizuje Diecézní katolická charita v Hradci Králové. Všem
dárcům vyjadřujeme velké poděkování za příspěvky! Odeslali jsme potřebnou částku 13 000,- Kč na školní rok
červen 2019 – březen 2020. Farnost Vysoké Mýto podporuje dvě děti z Indie (chlapce Abin Babu, 14 let a dívku
Thanuja S. Pattil, 15 let). Tato částka se platí 1x za rok.

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Šalamounky – nabídka křesťanského křížovkářského magazínu. Více info ve vitríně.
Duben 2019: Podrobný rozpis aktivity ve Vile Marii viz farní vitrína.
Ne 14.4., evangelický kostel VM, od 17:00: recitálový koncert Slávka Klecandra
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).
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.
So 27.4., Praha: Národní pochod pro život a rodinu (Program: 10:30 v katedrále pontifikální mše sv., 14:00 –
pochod centrem Prahy na Václavské náměstí, 16:00 zakončení u sochy sv. Václava). Více viz leták.
So 27.4., 10:00 pontifikální koncelebrovaná mše sv., Libice nad Cidlinou: diecézní Svatovojtěšská pouť. Hlavní
celebrant a kazatel J. E. Mons.Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký. Více viz leták.
Po 29.4. – Ne 30.4., Duchovní centrum – Vranov u Brna: Konference o pastoraci manželů. Více viz leták.

Kurz MiniFor (Ministrantská formace) V srpnu začíná kurz pro ministranty nad 15 let MiniFor. Přihlášky
posílejte do 30. 4. Ke stažení je najdete na http://ministranti.info/minifor-1/. Program kurzu stojí na dvou
pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a
praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.). Velký důraz je kladen na
prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je součástí kurzu vždy společná mše svatá, adorace a jiné.
Nově se kurz skládá z týdenního kurzu o prázdninách v termínu 18.–23. 8. 2019 a 4 víkendů v průběhu
školního roku 2019/2020. Bližší informace: www.ministranti.info.
EVANGELIUM: Jan 8,1-11 Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid
přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství.
Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil
takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se
však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez
hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli,
starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“
TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ
Proběhne od 7. do 14.4. a cíle tohoto týdne jsou tři:
*doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
*pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,
*vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný
život, společnost i církev.
Brožurku k Týdnu modliteb za mládež si můžete stáhnout z přílohy nebo ji najdete na:
https://tmm.signaly.cz/. K dispozici je také mobilní aplikace.
Biskup Jan Vokál vyzval k TÝDNU POKÁNÍ ZA HŘÍCHY PROTI NEZLETILÝM A ZRANITELNÝM:
U příležitosti stého výročí narození sv. Františka Marta, jednoho ze tří fatimských pasáčků, vyzval Jan Vokál naši
diecézi ve dnech 7. - 14. dubna k týdnu pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným.
Spolubratři v kněžské službě, bratři a sestry v Kristu,
4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna
Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl
stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je,
aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní
hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu.
Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji v královéhradecké diecézi
týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají.
Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle postní (7. dubna) do následující Květné neděle
na tento úmysl pořádali smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti, jak toto trápení
Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a smíření, o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.
Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých
v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání,
rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit.
Uvědomme si, že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. Míří k srdci každého
kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou, postem i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a
dokonalejší.
Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám!
Váš + Jan Vokál, biskup královéhradecký
Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (14.4.2019): Květná neděle,
1. čtení: Iz 50,4-7, 2. čtení: Flp 2,6-11, Evangelium: Lk 23,1-9.11.13-21.24-47

