Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 8. do 15. března2020
NEDĚLE 8. BŘEZNA 2020 – 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VLADIMÍRA
KYSILKU, JEHO VNUČKY, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 9. BŘEZNA 2020 – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ10. BŘEZNA 2020 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
STŘEDA 11. BŘEZNA 2020 – STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v kapli na faře (PJK) ZA RŮŽENU A FRANTIŠKA HORSKÝCH, RODINU
ZAMASTILOVU A DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2020 – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
07:30 – mše sv. v kapli na faře (PPM) ZA ZDEŇKA KOROUSE, MANŽELKU A CELÉ RODY
13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM)
17:00 – postní ekumenická bohoslužba slova ve sboru Církve bratrské
PÁTEK 13. BŘEZNA 2020 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA GIUSEPPINU SCAGNETTI A FERNANDU CATANESI
SOBOTA 14. BŘEZNA 2020 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ
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)
ZA ANEŽKU TALACKOVOU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 15. BŘEZNA 2020 – 3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA A RŮŽENU BUREŠOVY, SYNA
VÁCLAVA, VNUČKU, DUŠE V OČISTCI A RODIČE Z OBOU STRAN
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
V postní době probíhají v pátek od 16:55 a v neděli od 8:25 v kostele sv. Vavřince křížové cesty.
Sbírka Adopce na dálku: prosíme o příspěvky dle vašich možností do třídílné pokladničky uprostřed kostela.
Celkově je potřeba vybrat 13.000 Kč, kterou se farnost VM zavázala přispívat na dvě děti z Indie, v této chvíli je již
vybraná částka 6.640 Kč. Děkujeme.
Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky za 25 Kč.
Ne 8.3., 16:00, fara: kurz Up2Me
Út 10.3., 18:30, fara: Setkání pastorační rady
St 11.3.: Zpovědní den: 15:30-17:00 v kostele sv. Vavřince P. Vít Horák a P. Pavel Mistr, 16:30-17:30 na faře P. Jan
Kunert. Vraclav: 17:20-17:30+po mši P. Vít Horák a P. Pavel Mistr.
St 11.3., 18:15, fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem
Čt 12.3., 17:00, Církev bratrská: Postní ekumenická bohoslužba slova
Pá 13.3., 18:30, fara: Příprava dospělých na svátosti
So 14.3., 9:30-14:30, fara: Duchovní obnova s P. Josefem Matrasem, litomyšlským vikářem
So 28.3., od 13:00, fara (dolní místnost): Setkání nad novou evangelizací s hosty z Olomoucké arcidiecéze. Pod
vedením koordinátora pro farní evangelizační buňky proběhne přednáška a ukázka chodu evangelizační buňky
(www.evangelizacnibunky.cz), kterou by chtěli v naší farnosti založit účastníci semináře Život v Duchu.
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 1.3.2020 – 4.498 Kč.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
So 14.3., kulturní dům Vraclav: přednáška Jiřího Grygara na téma Astronom a spoluzakladatel ČSR Milan
Rastislav Štefánik.
So 4.4., Hradec Králové: Diecézní setkání mládeže
7.2. - 28.6., Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Výstava Uprostřed Koruny České.
EVANGELIUM: Mt 17,1-9 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš,
jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden

tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když
sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

NECHTE SE INSPIROVAT KNIHAMI O DUCHOVNÍM VEDENÍ:
Anselm Grün – Doprovázení na duchovní cestě: Co je jádrem křesťanské duchovní cesty? A jak vypadá to, když
druhého na této cestě doprovázíme? Autor chce dát několik podnětů, jak konkrétně si křesťanskou cestu osvojit.
Anselm Grün, Jochen Zeitz – Bůh a peníze: Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního
světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – Bůh, peníze a svědomí.
Anselm Grün, Friedrich Assländer – Práce jako duchovní úkol: Kniha se zabývá tématem, jaký užitek přináší spojení
modlitby a práce. Duchovní člověk nachází ve své práci smysl, který přesahuje její praktický výsledek.
Bertrand Georges – Umění rozlišovat: Kniha přináší jasné a konkrétní klíče k tomu, abychom si dokázali ujasnit své
priority a postupně rozvíjeli umění rozlišovat skutečné dobro od zdánlivého dobra.
John White – Leadership podle knihy Nehemiáš: Autor léta studoval a promýšlel příběh proroka Nehemiáše, který se
v těžkých dobách pustil do obnovy jeruzalémských hradeb. Vznikla inspirativní příručka pro vedoucí, která je plná Boží
moudrosti a praktických aplikací biblického textu.
Osvaldo Poli – Můj život beze mne: Jaké psychologické viry mají moc podlomit v člověku základní důvěru v sebe
sama? Jaké mechanismy vedou k sebezničení? Jaké skryté strachy vedou člověka k tomu, aby žil svůj život jakoby „sám
bez sebe“? To jsou některé z témat, kterými se zabývá tato kniha.
Norman Drummond – Síla Tří: Autor se díky seminářům pro manažery i při své praxi kouče a duchovního asistenta
setkává s množstvím lidí, kteří hledají smysl života a touží jej naplnit. Získané zkušenosti zúročil v této knize, ve které
se zabývá tím, na čem v životě záleží: trojí moudrost, tři principy a tři zásadní vlastnosti, bez nichž nelze dosáhnout
pokoje v srdci, natož vést plnohodnotný život.
Adam S. McHugh – Introverti v církvi: Může se v církvi dařit introvertům? Čím se v církvi liší extrovert od introverta?
Jaké vztahy introverti navazují? A nepodceňujeme schopnost introvertně založených křesťanů evangelizovat druhé? Na
to vše ve své knize autor odpovídá.
Georges Huber – Odstup satane!: Autor se ve své knize o démonologii snaží postihnout ďáblovo působení na člověka
v konkrétních životních situacích a odhalit znamení prozrazující přítomnost Zlého, jehož největší prohnaností je
přesvědčit člověka o tom, že vůbec neexistuje.
Jaro Křivohlavý – Hořet, ale nevyhořet: Nejen u pomáhajících profesí, ale i v rodinách se velice často setkáváme s
projevy vyhoření. Nadšení, iniciativa a láska patří k tomu nejkrásnějšímu, co v životě můžeme prožít. Stává se však, že
nám počáteční nadšení začne opadat, že naše iniciativa začne ochabovat a láska uvadat. Kniha pojednává o tom, jak se
syndrom vyhoření projevuje, jaké má fáze a hlavní příznaky.
Elias Vella – Srdce pastýře: Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve autor dokládá, jaký charakter
by měla mít služba vedení v církvi a jaká jsou s ní spojená úskalí. Netýká se jen kněží a biskupů, ale i rodičů nebo
vedoucích na jakékoli úrovni - zkrátka každého člověka, jehož úkolem je vést svěřené lidi ke Kristu.
Elias Vella – Ježíš – lékař těla i duše: Kniha se zaměřuje na vnitřní uzdravení neboli na uzdravení vzpomínek, které
však není možné bez uzdravení duchovního.
Jean-Romain Frisch – Světlo do temných dní: Knížka přináší přepis duchovních promluv nad Božím slovem, které
zaznívaly v jednom pařížském kostele při pravidelných večerech modliteb za trpící a nemocné. Tehdy Boží slovo vneslo
světlo a útěchu do srdcí mnohých přítomných, někteří prožili i fyzické uzdravení nebo uzdravení vzpomínek.
Paulus Terwitte – Bohatství prostého života: Život svatého Františka nás oslovuje především tím, že se evangelium
dá žít jednoduše a bez zbytečného vysvětlování. František o tom svým bratřím nejen kázal, ale svědčil svým životem.
Jeho svědectví je tak působivé, že inspiruje náš osobní duchovní život, naše vztahy i naše klíčová rozhodování.
Pier Giordano Cabra – Blahoslavení, kdo vychovávají: Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i
jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Autor zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy a obrací se
především k těm, kdo se s dětmi a mládeží setkávají ve svém profesním životě, tak v rodinách.
Stefan Kiechle – Jak zacházet s mocí: Autor předkládá zamyšlení nad tím, co je to moc a jak s ní zacházet etickým
způsobem. Postupuje systematicky podle Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly.
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdeme tento obraz? Co na něm je?
Otázka z 1.3.2020: Čí je to socha? Kde ji v našem kostele
najdete? Jedná se o sochu sv. Augustina, jednoho
z nejvýznačnějších ranně křesťanských filozofů a teologů, který
žil ve 4.-5. století. Nejznámější je jeho dílo „Vyznání“, která je
jeho duchovní autobiografií. Sochy sv. Augustina a sv. Jeronýma byl původně umístěné na
průčelí kostela Nejsvětější Trojice v nikách, kde byly nahrazené kopiemi.
Připravujeme se na příští neděli (15.3.2020) 3. neděle postní: 1. čtení Ex 17,37; 2. čtení Řím 5,1-2.5-8; Evangelium Jan 4,5-42
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