Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 15. do 22. března2020
NEDĚLE 15. BŘEZNA 2020 – 3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM) – živé vysílání na facebooku
ZA VÁCLAVA A RŮŽENU BUREŠOVY, SYNA VÁCLAVA,
VNUČKU, DUŠE V OČISTCI A RODIČE Z OBOU STRAN
PONDĚLÍ 16. BŘEZNA 2020 – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
17:00 – modlitba za ochranu našeho města před zhoubnou nemocí u morového sloupu na náměstí
živé vysílání na facebooku od morového sloupu na náměstí
17:30 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM)
ZA OCHRANU NAŠEHO MĚSTA PŘED ZHOUBNOU NEMOCÍ
ÚTERÝ17. BŘEZNA 2020 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
STŘEDA 18. BŘEZNA 2020 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ
17:30 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM) KE CTI SV. JOSEFA A DÍKY ZA JEHO POMOC
ČTVRTEK 19. BŘEZNA 2020 – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
17:30 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 20. BŘEZNA 2020 – PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ - od 18:15 - 24 HODIN PRO PÁNA
17:30 – soukromá mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 21. BŘEZNA 2020 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ - celý den do 17:30 - 24 HODIN PRO PÁNA
17:30 – soukromá mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 22. BŘEZNA 2020 – 4. NEDĚLE POSTNÍ
09:00 – soukromá mše sv. na faře ve VM – živé vysílání na facebooku
ZA MLÁDEŽ NAŠICH FARNOSTÍ
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
VŠECHNY MŠE SV. BUDOU SLOŽENY BEZ PŘÍTOMNOSTI LIDU na základě rozhodnutí diecézního
biskupa Mons. Vokála.
Kdo máte možnost, připojte se prosím k facebooku Farnost Vysoké Mýto, kde vás každý den ve 20:00 rádi
pozdravíme a společně se pomodlíme desátek svatého růžence za odvrácení hrozby epidemie koronaviru. V pondělí
ve 20:00 proběhne modlitba celého růžence, protože jako římskokatolická farnost držíme „patronát modliteb“ za
naše město a okolí, ostatní církve mají patronát nad ostatními jednotlivými všedními dny: úterý - Církev
československá husitská, středa - Církev bratrská, čtvrtek - Bratrská jednota baptistů, pátek - Českobratrská církev
evangelická, sobota a neděle - všechny církve.
https://www.facebook.com/Farnost-Vysok%C3%A9-M%C3%BDto-111765280435849/
Čeští a moravští biskupové ve svém prohlášení k situaci kolem koronaviru uvedli, že věřící mohou svou nedělní
povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních
prostředcích, a svátečním slavením dne Páně. Využijte tedy přenosu nedělních mší sv. na Proglase: 9:00 a 19:30 či
na TV Noe v 10:30 či živém vysílání https://www.mseonline.cz/
Všechny pastorační aktivity (kromě 24 hodin pro Pána) jsou do odvolání zrušeny, nebude-li stanoveno jinak.
Sbírka Adopce na dálku: Z celkové částky 13.000 Kč, kterou je potřeba vybrat, je již vybráno 11.090 Kč. Děkujeme.
Kdo máte zájem o Katolický týdeník či nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky, ohlaste se nám.
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 8.3.2020 – 4.799 Kč.
24 HODIN PRO PÁNA: Pá 20.3. -so 21.3., chrám sv. Vavřince ve VM
Adorace bude upravena tak, aby počet lidí v kostele nepřesáhl 10 lidí, nebude-li
potřeba přistoupit k jiným bezpečnostním opatřením. Počet lidí v kostele bude
koordinovat pověřená osoba u vchodu do kostela.
Během tohoto času bude v chrámu sv. Vavřince od pátku 18:15 až do soboty 17:30
vytavena Nejsvětější svátost. Páteční modlitba ve 20:00 bude živě vysílána
z chrámu sv. Vavřince. Kostel bude otevřen celou noc a bude nasvícen svíčkami.
V čase v pátek od 19:00 do 20:00 a sobotu od 11:00 do 12:00 a od 17:00 do 17:30
bude možnost duchovního rozhovoru s knězem či přistoupit ke svátosti smíření a
individuálně přijmout eucharistii. Prosíme o podporu se zajištěním služeb při
adoraci, které koordinuje Jarmila Jiskrová.
EVANGELIUM: Jan 4,5-42 Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar,
blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna.
Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu
přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho učedníci

totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne,
Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi
napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“…

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 10.3.2020:
1) Velikonoce 2020: Byl odsouhlasen program velikonočních bohoslužeb, Vigilie se bude konat ve 20:00. Je potřeba
zajistit úklid Božího hrobu a vyprat plátna. V neděli 22.3. se bude konat misijní jarmark. Kříže budou zahaleny v so
28.3. Na Květnou neděli půjde průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice do sv. Vavřince. Dále je potřeba dodat
včas seznam akolytů na Velikonoce. Na Zelený čtvrtek po mši sv. přinesou akolyté eucharistii nemocným. R. Blajdová
vypracuje ve spolupráci s Evou Loskotovou seznam nemocných, které rozdělí mezi akolyty. V obětních darech se
ponesou sbírky (např. adopce na dálku, sbírku na misijním jarmarku a postní pokladničky). Na Velký pátek opět
proběhne křížová cesta s velkým křížem od kostela Nejsvětější Trojice do sv. Vavřince, jednotlivá zastavení budou číst
členové PR (bude vybrána vhodná křížová cesta zahrnující bolesti dnešní doby). Kříž bude v kostele umístěn vpředu a
bude postupně odhalován. Ladislav Kulla zajistí zpěv Pašijí a zpěvy na Bílou sobotu a dále slavnostní hudbu a doprovod
na Neděli Zmrtvýchvstání.
2) Radka Blajdová představila nové webové stránky farnosti, které vznikají ve spolupráci s Vojtěchem Králem.
V provozu budou do 14 dnů. Zároveň byl spuštěn facebook farnosti.
3) Byla dsouhlasena akce 24 hodin pro Pána v termínu pá 20.3.-so 21.3., během níž bude v kostele sv. Vavřince
vystavena NS. Jarmila Jiskrová zajistí rozpis služeb.
4) Noc kostelů se bude konat v pá 5.6. a návrh hry zní: Pomozme sv. Jeronýmovi s překladem Bible. V chrámu sv.
Vavřince proběhne společné zahájení, bude zde probíhat výstava obrazů, mše sv. a výtvarná dílna pro děti. Kostel
Nejsvětější Trojice bude nasvícen svíčkami a hrát bude meditační hudba. Vinárna letos nebude, společné zakončení
proběhne v amfiteátru u Husova sboru.
5) Byl podán návrh k uskutečnění komentované mše sv. s vysvětlením jednotlivých částí mše sv.
6) Boží Tělo 2020 se bude konat ve čt 11.6., mše sv. začne v 17:00. Po skončení mše sv. se průvod vydá z kostela sv.
Vavřince do kostela Nejsvětější Trojice, oltáře budou na těchto místech: socha sv. Vavřince, boční vchod do kostela,
Litomyšlská brána, kostel Nejsvětější Trojice. Je potřeba zajistit rodiny, které si vezmou na starosti stavění oltářů a zajistit
souhlas ohledně umístění oltářů. Osloven byl p. Drobný ohledně dechového doprovodu průvodu.
7) Ohledně možnosti topení do kostela P. Mistr představil kalkulaci topných rohoží do lavic, problematická zůstává
otázka přívodu elektřiny do lavic.
8) Pastorační asistentkou byla od 1.3.2020 ustanovena Radka Blajdová, která má z Biskupství královéhradeckého
poloviční úvazek.
9) Lze podávat návrhy na farní pouť, která se uskuteční v pá 8.5. Zatím navržen Kreszow, kde je Brandlův obraz.
10) Byla představena myšlenka Farních evangelizačních buněk, které budou farnosti představeny v so 28.3. zástupci
komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. Buňka má navázat na seminář k Duchu Svatému, modlit se za farnost a
být otevřená pro druhé jak z farnosti, tak zvát i lidi zvenku a dodávat duchovní podněty.
11) Byla navázána spolupráce s charitou Chotovice, která nabízí účast na potravinové bance, která zahrnuje 3 skupiny
potravin: trvanlivé, čerstvé a na objednávku dle nabídky na internetu – potraviny a hygiena. Společný roční příspěvek
farností Vraclav a VM je 5.000 Kč.
12) Byla domluvena opatření ohledně koronaviru v návaznosti na nařízení Biskupství královéhradeckého a ČBK. Tato
opatření byla ale vzhledem ke změně situace aktualizována.
13) Na základě připomínek pana Motyčky se bude konat PR častěji, cca každé 2,5 měsíce, duchovní obnovy se budou
řešit v rámci ročního výhledu. Ohledně návrhu svatodušní obnovy bylo konstatováno, že se by se těžko vešla do
pastoračního plánu farnosti. PR byla povzbuzena, aby pomáhal řešit pastoraci jednotlivých skupin farnosti. P. Mistr
informoval o připravovaném dopisu, kterým osloví ředitelky oblastních charit Nové Hrady a Ústí n. Orlicí s prosbou o
prezentaci konkrétní nabídky pomoci pro občany našeho města. Celý zápis najdete na nástěnce PR v kostele.
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete v kostele tento detail?
Otázka z 8.3.2020: Kde najdeme tento obraz? Co na něm
je? Obraz najdete na kúru a je na něm znázorněn interiér
chrámu sv. Vavřince ještě před úpravou po 2. vatikánském
koncilu, tzn. mše sv. se sloužila u hlavního oltáře zády
k lidu. Autorem obrazu je akademický malíř Václav Peřina
(1907-1979), který se v mládí vyučil reklamním malířem a který krátce před a v
průběhu 2. světové války v Praze individuálně studoval malířství - především
figurální kresbu a zátiší. Před koncem války se vrátil do Vysokého Mýta, krátce
po ní nastoupil na místo reklamního malíře v n. p. Karosa. Ve své umělecké
tvorbě postupně přešel od realistické malby k impresionismu.
www.katolik.vmyto.cz; tel. 465 420 983
Připravujeme se na příští neděli (22.3.2020) 4. neděle postní: 1. čtení 1Sam
rkfvmyto@tiscali.cz
16,1b.6-7.10-13a; 2. čtení Ef 5,8-14; Evangelium Jan 9,1-41
www.instagram.com/katolik.vmyto
facebook Farnost Vysoké Mýto

