Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 16. do 23. února 2020
NEDĚLE 16. ÚNORA 2020 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU ZELENKOVU,
MACHÁČKOVU, TALACKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 17. ÚNORA 2020 – PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 18. ÚNORA 2020 – ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 19. ÚNORA 2020 – STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:00 – mše sv. v Ledaxu, příležitost ke svátosti smíření (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM, společné modlitby
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ČTVRTEK 20. ÚNORA 2020 – ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) NA DOBRÝ ÚMYSL PANÍ PTÁČKOVÉ
PÁTEK 21. ÚNORA 2020 – PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
SOBOTA 22. ÚNORA 2020 – SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PPM)
NEDĚLE 23. ÚNORA 2020 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU KALÁBOVU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
Ne 16.2., 11:00, Sportovní centrum: Po dětské mši sv. zveme na společný bowling.
Ne 16.2., 16:00, fara: kurz Up2Me.
St 19.2., fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem
Čt 20.2., fara, 15:00: Příprava dospělých na svátosti
Čt 20.2., fara, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže
Ne 28.6.-čt 2.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích
Pá 3.7.-pá 17.7.: Letní dětský tábor Vranice 2020
Pá 17.7.-so 18.7., fara v Nových Hradech: Setkání táborníků za 25 let trvání tábora.
Sbírky ve Vysoké Mýtě: 9.2.2020 – 3.730 Kč.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
7.2. - 28.6., Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Výstava Uprostřed Koruny České. Jedná se o výstavu
gotického a raně renesančního umění východních Čech 1250-1550, na které najdete i dva exponáty z Vysokého Mýta
(Pannu Marii vysokomýtskou, tzv. preclíkovou, a gotickou monstranci).
So 22.2., 10:00, Hlinsko: jáhenské svěcení Jakuba Brabence
Po 24.2., 17:00 Dolní Újezd, Dům s pečovatelskou službou a út 25. 2. Litomyšl, Nový kostel CB: přednáška Jany
Siebrové, zakladatelky domácího hospice Duha v Hořicích, na téma hospicová služba, doprovázení umírajících.
So 29. 2. 8:00-17:30, Skuteč, Kulturní dům: Věda, víra a skauting.
EVANGELIUM: Mt 5,17-37 Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel
jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze
Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi,
bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám:
Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království
nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se
na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému
ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a
jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi
s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám:
Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám:
Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od
sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě
tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje
tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já vám říkám: Každý,
kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.’ Ale já vám říkám: Vůbec

nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je
to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše
řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“

TÝDEN MANŽELSTVÍ proběhl ve dnech 10.-16.2. a v letošním roce jeho téma znělo: „Manželství v síti“.
Z oficiálních webových stránek přinášíme pár tipů na téma: Potřebuje vaše manželství digitální detox?
Pamatujete si ještě, když jste listovali Zlatými stránkami a hledali nějakou dobrou restauraci v okolí, kam byste zašli na
rande nebo večeři s manželkou? Digitální svět změnil opravdu mnoho. Dnes až 30% lidí v USA našlo svého budoucího
partnera přes on-line seznamky. Když se seznámíte, můžete si zkontrolovat profil dotyčného na sociálních sítích,
zarezervovat si restauraci přes appku a přes chat si ověřit, že je váš protějšek skutečně na cestě. Existují už dokonce i
služby, díky nimž je možné požádat vaši vyvolenou o ruku prostřednictvím headsetu pro virtuální realitu.
Digitální technologie vstupují do téměř všech oblastí našich nejbližších vztahů a soukromí. Digitální zařízení a aplikace
usnadnily komunikaci, plánování, kontakt s větším počtem lidí i práci. Mají ale i svá rizika. Jak tedy budovat silné
manželství nebo vztah v digitální době?
Nové možnosti: Komunikace a kontakt s vaším milovaným nebyl asi nikdy snazší. Pokud používáme digitální
technologie pozitivně, mohou našim vztahům prospět a ušetřit nám čas.
• Až příliš často se naše on-line komunikace a smsky mohou smrsknout na sdílení kalendářů a běžné provozní věci
společné domácnosti. Zkuste si čas od času poslat vzájemně něco povzbuzujícího. Pár milých slov může být jednoduchá,
ale důležitá cesta, jak dát druhému vědět, že vám na něm záleží.
• Připomeňte si důležité milníky nebo okamžiky a výročí vašeho vztahu na sociálních sítích. Dát najevo veřejně a nejen
soukromě, co pro vás druhý znamená, není k zahození.
• Jste-li na služební cestě, zkuste spíš videohovory než pouhé smsky.
• Mnoha konfliktům je možné předcházet sdílením kalendářů, přehledu o financích, úkolů, upozornění nebo připomínek
důležitých dat a výročí, seznamů přání atd.
Restartujte systém: Jako u všech věcí v životě i v oblasti digitálních technologií potřebujeme zdravé hranice. Každá
nová aplikace nebo zařízení má zároveň potenciál odvádět nás od toho nebo od těch, na nichž nám nejvíce záleží. Někdy
je proto nutné restartovat systém a nastavit nově naše společná očekávání, návyky a pravidla.
• Nedělejte ukvapené závěry o tom, co váš partner právě dělá on-line. Možná hraje World of tanks, ale třeba také plánuje
výlet do Paříže nebo řeší pojistku na auto.
• Promluvte si o společných pravidlech ohledně mobilních telefonů, internetu, e-mailů nebo online televize. Je nutné
pracovat i po večerech a odpovídat na e-maily? Měla by společná jídla být časem bez mobilů a televize? Mohou být dvě
noci týdně off-line? Může být ložnice mobil-free zóna? Mohou vaše smartphony jít spát o hodinu dříve než vy a vstávat
o hodinu později? Co týden v roce bez digitálních technologií?
• Domluvte si naopak, co byste chtěli sledovat společně a v jaký čas? Máte oblíbený seriál? Nebo je něco dalšího, co vás
baví společně dělat on-line?
• Je dobré se shodnout na tom, co sdílet na sociálních sítích a co již ne. Kde jsou hranice vašeho soukromí?
• Promluvte si o tom, zda budete sdílet svá hesla. Je to dobrá ochrana důvěry a transparentnosti.
• Zvažte, že si vypnete nejrůznější notifikace, které vás vyrušují. Rozhodněte se, kdy a jak často budete kontrolovat
noviny, abyste nebyli štvanci, jejichž čas je neustále narušovaný jakoukoli maličkostí, která možná ani nepotřebuje vaši
pozornost.
Skrytá zóna? I když si všichni užíváme výhod nových technologií a digitálních zařízení, každý z nás čelí pokušení
„proklikání se“ do privátního světa sebeuspokojení, skrývání či dokonce závislosti. Když si uvědomíme, že máme
problém, chce to odvahu a upřímnost „odpojit se“, zastavit se nebo vyhledat pomoc, pokud to je třeba.
• Vedete konverzace na Facebooku nebo v jiných chatovacích aplikacích nebo stránkách, které skrýváte před svým
partnerem? Jsou méně nevinné, než tvrdíte vašim protějškům? Pokud ano, zkoumejte proč se to děje, odložte klávesnici
a pokud je to nutné, zrušte si daný účet.
• Pohlcují váš čas hodiny on-line her, sázení, on-line nakupování atd. a negativně to ovlivňuje vaše vztahy? Žádá vás
manželka, abyste položili hrací konzoli nebo vypnuli nějakou aplikaci? Zkuste třeba měsíční pauzu a domluvte se na
zdravých hranicích v čase i penězích.
• Sledujete pornografii? Jste si skutečně jistí, že to neničí váš intimní život s vaší manželkou nebo manželem? Pomohlo
by chodit spát společně a ve stejný čas?
Digitální technologie se budou dále rozvíjet a v dobrém i zlém ovlivňovat naše nejdůležitější vztahy. I proto dává smysl
se zabývat tématem manželství v síti. Každé dobré manželství potřebuje ke svému životu dostatek času a pozornosti, ať
už v on-line nebo v off-line světě.
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Co je na tomto detailu?
Otázka z 9.2.2020: Najdeš v kostele tuto sochu? Koho představuje? Jedná se o
sochu apoštola Judy Tadeáše. Umístěna je v tzv. Getsemanské kapli.
www.katolik.vmyto.cz, tel. 465 420 983 rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (23.2.2020) 7. neděle v mezidobí: 1. čtení Lv
19,1-2.17-18, 2. čtení 1 Kor 3,16-23, Evangelium Mt 5,38-48

