Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 5. května do 12. května 2019
NEDĚLE 5. KVĚTNA 2019 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ZEMŘELÉ I ŽIVÉ ČLENY RODINY HALASOVY
10:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 6. KVĚTNA 2019 – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
14:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince pro Ledax, Penzion a všechny (PPM)
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
ÚTERÝ 7. KVĚTNA 2019 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
18:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 8. KVĚTNA 2019 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (státní svátek)
08:00 – mše sv. v chrámu ve VM (PPM) ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A ZA DUŠE V OČISTCI
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM, společné modlitby (E. Loskotová)
17:30 – bohoslužba slova s možností přijmout sv. přijímání, májová (E. Loskotová)
ČTVRTEK 9. KVĚTNA 2019 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FRANTIŠKA
MLEJNKA, SOUROZENCE, RODIČE Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 10. KVĚTNA 2019 – PÁTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY
SOBOTA 11. KVĚTNA 2019 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA JAROSLAVA SYROVÉHO A ZA RODIČE Z OBOU STRAN
NEDĚLE 12. KVĚTNA 2019 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (den matek)
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Knířově (PPM)
17:30 – krátká májová pobožnost (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Pravidelné setkání nad liturgií následující neděle nebude ve středu 8.5.2019.
Pá 10.5., fara VM 18:15: Biblická hodina
Ne 12.5., 15:00, chrám sv. Vavřince: Den matek. Jednota Orel Vysoké Mýto ve spolupráci s farností srdečně zve
nejen maminky na hudební vystoupení dětských sborů Karosáček, Kamínek, Korálek spojené s recitacemi a
dalšími hudebními vystoupeními. Pořadatelé zvou před kostelem na malé občerstvení.
Svoji formaci dokončují noví akolyté. Proto vás vyzýváme, abyste nahlásili své nemocné, kteří by měli zájem o
pravidelnější návštěvy. Kněz by zájemcům nabídl 1x za měsíc svátost smíření a Eucharistii. S dalšími návštěvami
by vypomohli akolyté. Prosíme o vyplnění lístků s kontaktními údaji. Odevzdat je můžete v sakristii, P. Mistrovi či
ve farní kanceláři, nebo je vhodit do schránky na faře.
Pá 24.5.: NOC KOSTELŮ: Prosíme opět o pomoc s hlídáním objektů a úklidem: kůru, schodiště do věží a

okolí zvonů v kostele sv. Vavřince, s úklidem kostela Nejsvětější Trojice (v kostele stojí lešení u 2 oken).
Prosíme o pomoc při organizaci oslav 99. narozenin P. Mannla dne 21.5. Dále hledáme dobrovolníky,
kteří by pomohli s přípravou balíčků pro vězně a s pomoci s Knířovskou farou: zpracováním dřeva,
s pomocí při pokrývačských a dalších údržbových prací. Hledáme také ženy na spravování liturgických
oděvů apod. Prosím, zapisujte se na rozpisu na stolku. Úkolů je hodně a je potřeba se o ně podělit.
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 o Velikonocích se ve farnosti VM (ve dnech 27. – 28.4.2019) vybralo celkem 5.005,Kč. Všem děkujeme! Příští neděli 12.5. proběhne při mši sv. sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Na tomto odkaze si můžete prohlédnout virtuální pohled na Vysoké Mýto a kostel sv. Vavřince:
http://mesto.vysoke-myto.cz/images/export/vysoke-myto/index.htm
St 15.5., 9:15 – 14:00, Hradec – Králové (Nové Adalbertinum): Akademie pro aktivní třetí věk. Téma: Jak se
v seniorském věku urdžet v duchovní, duševní a fyzické pohodě. Přihlášky do 10.5.2019. Tel. 495 063 661,
737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz. web: www.dcshk.cz.

Út 4.6., Šemberovo divadlo: benefiční promítání dokumentárního filmu Daleko za sluncem. Reportáž z přednášky
Lékařky z Vysokého Mýta pomáhaly v nemocnici v keňském Itibo můžete shlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=LCqV0qs5Jh0&feature=share
EVANGELIUM: Jan 21,1-19 ….Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo
jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil
učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě
více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ …
PAPEŽ FRANTIŠEK: BŮH NA TEBE NIKDY NEZAPOMENE
Modlitba je vstupem do tajemství: „Prvním krokem každé křesťanské modlitby je vstoupit
do tajemství, tj. do Božího otcovství,“ řekl papež František na úvod své katecheze k modlitbě
Otčenáš a dodal, že není možné se modlit jako „papoušek“, který něco opakuje, ale je potřeba
vstoupit do tajemství, do vědomí, že Bůh je naším Otcem, jinak se nejedná o modlitbu.
Očistěme svůj obraz rodičů: „Abychom pochopili Boží otcovství, představme si vlastní
rodiče, ale musíme je vždy do určité míry ´zjemnit´, očistit je,“ uvedl dále Svatý otec a citoval
Katechismus katolické církve: „Očištění srdce se týká obrazů otce a matky, které se utvořily v naší osobní a kulturní
historii a které ovlivňují náš vztah k Bohu.“ (čl. 2779). „Nikdo z nás neměl ideální rodiče a ani my nikdy nebudeme
dokonalými rodiči nebo pastýři. Všichni máme nějaké vady. Naše vztahy žijeme ve znamení našich limitů a našeho
egoismu, proto jsou často znečištěny touhou po vlastnictví nebo manipulaci s druhým. Proto se často projevy lásky
mění v pocity hněvu a nepřátelství, ti, kdo se před tím měli rádi, se najednou nenávidí...,“ řekl dále papež František.
Jsme žebráky lásky
Proto, když mluvíme o Bohu jako o Otci, zatímco si představujeme vlastní rodiče, a to především, pokud nás měli rádi,
musíme jít ve svých představách dál. Láska Boha je láska Otce, ´který je na nebesích´, jak nás k tomuto označení
vyzývá Ježíš: je to absolutní láska, kterou v tomto životě můžeme zakoušet pouze nedokonalým způsobem. „Muži
a ženy jsou věčnými žebráky lásky, potřebujeme lásku, hledáme místo, kde budeme konečně milováni, ale
nenacházíme ho. Kolik přátelství a kolik zklamání v lásce je na světě,“ pokračoval papež František.
Naše láska je pomíjivá: Když se podíváme do řecké mytologie, zjistíme, že řecký bůh lásky je ten nejtragičtější ze
všech, není jasné, zda se jedná o andělskou bytost, nebo zda je to démon. Mytologie uvádí, že je synem Poruse
a Penie, tj. lstivosti a chudoby, předurčen k tomu, aby v sobě nosil něco z fyziognomie svých rodičů. Z tohoto můžeme
uvažovat o ambivalentní povaze lidské lásky, která je schopna během chvíle vykvést a žít naplno a záhy zhasnout a
zemřít. Prorok Ozeáš to vyjádřil slovy: „Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá!“ (Oz 6,4)
„Naše láska je často slibem, který je těžké dodržet, pokusem, který brzy vyprchá, podobně jako když ráno vyjde slunce
a odnese s sebou rosu noci,“ řekl papež a pokračoval: „Kolikrát jsme my lidé milovali tímto způsobem, tak slabě a
nestále. Všichni s tím máme zkušenost: milovali jsme, ale pak ta láska uvadla nebo zeslábla. Toužíce po lásce jsme
narazili na své hranice, na naši ubohou sílu: neschopni dodržet slib, který se nám v čase milosti zdál jednoduchým
realizovat. Dokonce i apoštol Petr měl strach a musel utéci a nezachoval věrnost lásce Ježíši. Jsme žebráky, kteří na
své cestě riskují, že nikdy nenajdou celý poklad, jenž hledají od první dne svého života: lásku.“
Nepochybujme o lásce nebeského Otce: „Ale existuje jiná láska, láska Otce, který je na nebesích. Nikdo by neměl
pochybovat, že je příjemcem této lásky. I přestože by vás váš otec a vaše matka neměli rádi, je tu nebeský Otec, který
nás miluje jako nikdo na světě. Nikdy nás nikdo tak nemiloval a ani nemůže milovat jako On. Jeho láska je stálá,“
ujistil papež František o Boží lásce. Dotvrzují to krásná slova proroka Izajáše, která se četla v úvodu
audience: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby
některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.“ (Iz
49,15-16).
Jsme v Božích rukách a nikdo nás z nich nemůže vzít: „Dnes je v módě tetování: ´vyryl jsem si tě do dlaní.´ Nechal
jsem si udělat tetování na své dlaně. Jsem v Božích rukách a nikdo mě z nich nemůže vzít. Láska Boha je jako láska
matky, která nikdy nezapomene. A kdyby zapomněla? ´Já na tebe nezapomenu,´ říká Pán. Toto je dokonalá Boží
láska, tak jsme Jím milováni,“ řekl papež František. I kdyby se všechny naše pozemské lásky rozpadaly a nezůstalo by
z nich nic jiného než prach, vždy existuje pro nás všechny spalující láska jediného věrného Boha. Hladoví po
lásce, což jsme všichni, nehledáme nic, co by neexistovalo. Tento hlad je pozváním k poznání Boha, který je
otcem. Papež František uvedl příklad obrácení sv. Augustina, mladého a brilantního řečníka, který mezi stvořením
hledal něco, co mu žádné stvoření dát nemohlo. Až jednoho dne dostal odvahu zvednout svůj zrak a toho dne poznal
Boha, který miluje.
Nikdy nepřestáváme být milovanými Božími dětmi: „Výraz ´na nebesích´ nechce vyjadřovat vzdálenost, ale
radikální rozdíl, jinou dimenzi lásky, která se neunaví, která zůstává a je stále na dosah ruky. Stačí říci ´Otče náš,
jenž jsi na nebesích´ a tato láska přijde. Proto se nebojte! Nikdo není sám. I kdyby pro nějaké dobrodružství na tebe
tvůj pozemský otec zapomněl a ty by ses na něho zlobil, nejsi ochuzen o základní zkušenost křesťanské víry: vědět, že
jsi milovaným Božím dítětem a že na světě není nic, co by mohlo tuto Jeho vroucí lásku k tobě uhasit,“ řekl na závěr
své katecheze o nebeském Otci papež František.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: “Chytil jsem třicetikilového kapra! Byl to hrozný boj, tři hodiny

jezdil ve vodě od břehu ke břehu!” “No, jo, pěkná ryba, ale váha ukazuje jen patnáct kilo!”.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na neděli (12.5.2019): 4. neděle velikonoční , 1. čtení:
Sk 13,14.43-52, 2. čtení: Zj 7,9.-14b-17, Evangelium: Jan 10,27-30

