Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 12. května do 19. května 2019
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
11:00 – 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)
PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2019 – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 14. KVĚTNA 2019 – SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
08:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 15. KVĚTNA 2019 – STŘEDA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu ve VM (PJK)
ZA ZEMŘELÉ RODIČE, ANEŽKU A BOHUMILA VELECKÝCH, RODINU ONDROVU,
GORČÍKOVU, ZA JANA DVOŘÁKA, RODINU BISOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 16. KVĚTNA 2019 – SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO
PATRONA ČECH
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA A POŽEHNÁNÍ RODINY VOMELOVY A KVAPILOVY
PÁTEK 17. KVĚTNA 2019 – PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MARII VONDRÁČKOVOU, MANŽELA, SYNY JANA A JOSEFA, CELÉ RODY
A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 18. KVĚTNA 2019 – SOBOTA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
13:30 – křest Giňi v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MILENU KALHOUSOVOU A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 19. KVĚTNA 2019 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ALENU KOŠNAROVOU A RODIČE
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 – májová pobožnost (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku a děkujeme za jejich lásku, trpělivost a nasazení.
Dnešní sbírka při mši sv. je určená na kněžský seminář a formace bohoslovců.
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.
St 15.5., fara VM, po mši sv. - Pravidelné setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Ohledně prvního svatého přijímání dětí se, prosím, hlaste u P. Pavla Mistra (tel. 728 185 336).
Prosíme, 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.
Pá 24.5.: NOC KOSTELŮ: Prosíme opět o pomoc s úklidem: kůru, schodiště do věží a okolí zvonů v kostele sv.
Vavřince a s úklidem kostela Nejsvětější Trojice (v kostele stojí lešení u 2 oken).
Dále prosíme o zajištění hlídání kostela sv. Vavřince: u vchodu, v kostele, na cestě na kůr a ke zvonům a ve
výtvarné dílně pro děti. Hlaste se prosím Radce Blajdové na tel. 775 391 600.
Prosíme také o POMOC při organizaci oslav 99. narozenin P. Mannla dne 21.5. Dále hledáme dobrovolníky,
kteří by pomohli s Knířovskou farou: zpracování dřeva, pomoc při pokrývačských a dalších údržbových prací.
Hledáme také ženy na spravování liturgických oděvů apod. Prosím, zapisujte se na rozpisu na stolku. Děkujeme.
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 farnosti VM (ve dnech 4. – 5.5.2019) vybralo celkem 4.907,- Kč. Děkujeme!
EVANGELIUM: Jan 10,27-30 Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám
věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni
a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“

NOC KOSTELŮ 24.5.2019
*společná hra „Cesta ke svobodě“
Letos si připomínáme 30. výročí Samotové revoluce, která byla začátkem naší cesty
ke svobodě. Přestože žijeme ve svobodné zemi, mnozí si vytvářejí „vězení ve
vlastním srdci“. Tato hra má napomoci k získání „klíčů ke svobodě“. Hra bude jako
každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta. Průkazku s úkoly
a mapkou si vyzvednete v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu budete
plnit úkoly, které vám pomohou k získání klíče, který je jedním z klíčů k „vlastnímu osvobození“. Za získání alespoň
čtyř klíčů jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30.
*Chrám sv. Vavřince 17:00-23:00
celý večer:
výstava „Kostel sv. Vavřince v proměnách posledních 20 let“
17:00-17:40
společné zahájení Noci kostelů – scénky na téma svoboda
zahájení výstavy „Kostel sv. Vavřince v proměnách posledních 20 let“
17:45-20:00
zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, návštěva kůru
17:45-21:30
výtvarná dílna pro děti se sv. Anežkou, aneb i princezny pomáhají
18:30-19:15
mše sv. s poděkováním za dar svobody
22:30-22:55
varhanní koncert – Sbor Židů z Nabucca a ostatní skladby
*Kostel Nejsvětější Trojice 19:00-22:30
celý večer:
kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba
19:30-21:45
setkání s Ježíšem ve svátosti
*Vinárna U sv. Anežky od 23:00 (příchod max. do 24:00)
povídání při sklence vína ve farním sklípku (Försterova 161), společné ukončení Noci kostelů
*Husův sbor 18:00-22:00
Celý večer:
Výstava obrazů Filipa Dvorského Ženy Starého zákona, prohlídka Husova sboru, Jak to vypadá ve
starých varhanách, bramboráky před sborem.
20:00-20:30
koncert Otakaru
21:00
koncert Jazz v kostele (Milek Havlík a spol.)
*Sbor Českobratrské církve evangelické 18:00-22:00
Celý večer:
prohlídka kostela a dalších sborových místností, přístup na kůr, prohlídka varhan, nabídka občerstvení
18:15-18:45
koncert Otakaru
*Sborový dům Církve bratrské 18:00-22:00
Celý večer:
malování a ruční práce pro děti, skákací hrad, občerstvení a grilování pro malé i velké, možnost
prohlídky celé budovy
19:00-19:45
koncert mládežnické kapely Intend Generation
20:15-21:00
křesťanské písně a chvály
*Bratrská jednota Baptistů Vysoké Mýto – Lavina 18:00-22:00
Celý večer:
provedení celou budovou včetně nového sálu, komentovaná prohlídka
historických kronik, posezení u kávy čaje a palačinek, rukodělné aktivity
PAPEŽ SE SETKAL SE ZÁSTUPCI ROMŮ A SINTŮ
Ve čtvrtek 9. května se papež František sešel se zástupci italské romské komunity. Během setkání, které zorganizovala
nadace pro migranty Italské biskupské konference, ujistil Svatý otec Romy a Sinty o své blízkosti a povzbudil je, aby
neživili svá srdce zahořklostí, ale aby je měli otevřená, hledali naději u Boha a pokračovali dál s důstojností.
Hořká bolest odloučenosti: Ve světě žije zhruba 36 milionů Romů a Sintů, z toho téměř třetina v Evropě. Přibližně
500 zástupců jejich italské komunity, která čítá nejméně 170 tisíc lidí, navštívili včera za doprovodu předsedy Italské
biskupské konference kardinála Gualtiera Bassettiho papeže Františka.
Papež František si nejprve vyslechl několik svědectví, která pronesli jeden romský kněz a tři matky z římské periferie.
A poté na ně reagoval spontánní promluvou: „Z obou svědectví je cítit hořká bolest odloučenosti. Tebe se v semináři
ptali, zda jsi chodil žebrat, jestli jsi chodil na Termini (římské nádraží)... Společnost žije z pohádek...,“ obrátil se
papež k mladému romskému knězi a zdůraznil, že romská otázka není politický či sociální problém, nýbrž souvisí
s odlidštěním naší společnosti: „To je dnešní problém – politické, sociální, kulturní či jazykové otázky jsou
druhořadé. Problém spočívá v tom, že se mysl vzdálila srdci. Problém tkví v tomto oddálení.“
Kdo jsou občané druhé kategorie?: Toto odcizení mysli a citů navíc posiluje škatulkování lidí pod různými
přídavnými jmény, jejich definování na základě stereotypů, pokračoval František, podle kterého skutečně existují
občané druhé kategorie. Nesmíme je však hledat mezi těmi, které tak běžně nazýváme, zdůraznil: „Skuteční druhořadí
občané jsou ti, kteří odepisují druhé lidi. Ti patří do druhé kategorie, protože nedokážou objímat a žijí odsuzováním
druhých. Žijí ´s koštětem v ruce, kterým vymetají ostatní´ a pomlouvají je... Zatímco správná cesta je cesta bratrství.“
(Více na www.cirkev.cz)
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na neděli (19.5.2019): 5. neděle velikonoční , 1. čtení:
Sk 14,21b-27, 2. čtení: Zj 21,1-5a, Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35

