
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 14. února 2016 do 21. února 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 15. února – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

16:00 - mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 

ÚTERÝ 16. února – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) 

STŘEDA 17. února – STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
                              17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM, společné modlitby (pí E. Loskotová) 

                               18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 

ČTVRTEK 18. února – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) 

PÁTEK 19. února – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  
16:55 – křížová pro děti na faře, pro dospělé v kostele sv. Vavřince VM 

17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) 

ZA ANNU HAJDOVOU, RODINU KUČOVOU A RODINU ZELENOU 

SOBOTA 20. února – SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) 

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PPM) 

NEDĚLE 21. února – 2. NEDĚLE POSTNÍ 

07:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince VM 

08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) hraje a zpívá Sboreček 

ZA NENAROZENÉ DĚTI 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

ZA RODINU KALÁBOVU, KLUSOŇOVU, BENEŠOVU, HERMANOVU, 

KAŽIMÍROVU A DUŠE V OČISTCI 
 

 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny knihy na téma duchovní cvičení a dále beletrii z edice 

novinky knihovna lidové četby. 
 Nabízíme k prodeji za 35 Kč meditačního průvodce postní dobou královéhradecké diecéze, který je 

zaměřený na svátost smíření a doplněný kapitolami z Katechismu katolické církve. Na konci je návrh 

možného zpovědního zrcadla. A dále postního průvodce Brněnské diecéze k roku Milosrdenství za 7 Kč. 
 Ve středu 17. 2. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli.  

 Příští setkání těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, bude ve čtvrtek 25.2. od 19:15 na faře  

 Zájemci o společný pobyt na Vranicích v návaznosti na LDT cca od 16. 7. vyslovte alespoň svůj předběžný 

zájem. Vhodné především pro rodiny s malými dětmi nebo prarodiče s vnoučaty. Cena cca 200 Kč/den. 

 Ve dnech 15.-19. 2. 2016 bude P. Pavel Mistr na setkání volontérů v Castel Gandolfo. Zastupovat ho bude P. 

Bohumil Šitavanc, tel. 774.814.955. 

 V úterý 16. 2. se koná od 18:30 ve sborovém domě baptistů další setkání žen Aglow. Hostem bude Julka 

Rausová a vyprávět bude na téma „Vztah matky a ženy“. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 7. 2. 2016 byla 3.824 Kč. 

 Všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. (Řím 10, 12) V modlitbě poprosím Pána za 

misie u nás i ve světě. 

Evangelium / Lk 4,1-13 1Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští 2čtyřicet dní a 

ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni 

tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“  

NEDĚLE 14. února – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

07:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince VM 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU 

HALASOVU, JUŘENČÁKOVU, ČERNOU A KOŘENY RODU 

A MANŽELÉ KUBÁNKOVY hraje Musica da Chiesa 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (P. Mannl + jáhen Roušar) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA JINDŘICHA SICHU, 

MANŽELKU, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 



4Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk.'“ 

5Pak ho (ďábel) vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu 

tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. 7Jestliže se přede mnou 

skloníš, všechno to bude tvoje.“ 

8Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'“  

9Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se 

odtud dolů! 10Je přece psáno: 'Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě ochránili, 11takže tě ponesou na rukou, 

abys nenarazil nohou na kámen.'“ 

12Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'“ 13Když ďábel dokončil všechna 

pokušení, opustil ho až do určeného času. 

 

K úvaze: Postní putování se může stát vysilujícím asketickým cvičením (pouhým odříkáním vyprazdňujícím 

náš život), namáhavou cestou pouště daleko od zabydleného domova zvyků (pokud se snažíme „vykořenit“ 

nějaké špatné zvyky), pomalým klopýtáním a „upadnutím“ kvůli celkovému oslabení (a tím upadnutím míníme 

např. podléhání netrpělivosti a zlobě vůči bližním, třeba kvůli maličkostem) – nechceš-li podlehnout, nechceš-li 

padnout vysílený, znechucený (s pochybovačnou otázkou „je toto pravé prožívání postní doby?“), pak… se 

posiluj Božím pokrmem, Božím slovem. To je ta výbava na cestu, „proviant“, který ti umožní dojít až do 

Jeruzaléma, místa smrti a vzkříšení. 

Najdi si proto čas, aby ses sytil Božím slovem. A toto slovo skutečně přijmi, podobným způsobem jako pokrm: 

otevři ústa touhou, rozžvýkej Boží slovo přemýšlením, přijmi jej do svého nitra, tj. do svých citů a záměrů. 

Boží slovo je chlebem i pro tebe! 

 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY NA TÉMA DUCHOVNÍ CVIČENÍ: 

Jósef Augustyn: Čtvrthodinka upřímnosti– Polský jezuita nám ve své knize pomáhá otevřít nitro, připravit 

nás na sebezpytování, zhodnocení postojů a skutků a připravit na svátost smíření.  

Ladislav Boros: Osvobození k životu – Ignaciánská duchovní cvičení jako text, který může napomoci 

proměně našeho života. 

Josemaría Esrivá: Cesta – Kniha je plná myšlenek o duchovní cestě člověka k Bohu. 

Josemaría Esrivá: Jít s Kristem – Promluvy sv. španělského kněze, zakladatele Opus Dei k nejdůležitějším 

svátkům církevního roku. 

Anseln Grün: Exercicie pro všední den – Dvanáct meditací, se kterými se můžete stáhnout do ticha a nechat 

se inspirovat text bible a jejich výkladem.  

Alfonso Herbert: Osobní povolání – Indický jezuita nám předkládá vlastní zkušenosti s Ignaciánskými 

exerciciemi. Podněty mohou pomoci čtenáři uskutečnit odevzdání celého svého životu Bohu.  

Chiara Lubichová: Meditace – Vyjadřuje charisma hnutí focolare, charisma lásky.  

Thomas Merton: Duchovní vedení a rozjímání – Kniha je určena těm, kt. hledají nebo již mají duchovní 

vůdce a přináší podněty k rozjímání. 

Scala paradisi (Stupně k ráji) – Klenot středověké duchovní literatury nás přivádí na čtyři stupně duchovního 

života, kt. nás vedou k Bohu: čtení, rozjímání, modlitbu a kontemplaci.  

Marie Svatošová: Zapaluji? – Myšlenky Ladislava Kubíčka z jeho duchovních cvičení. 

Ráchel Bícová: Kurz dospělosti pro mladé dámy – Kurz pro mladé ženy jim chce pomoct, aby se ohlédly za 

svou minulostí a uvědomily si své kořeny, ujasnily si, proč a jak odevzdaly svůj život Bohu a začaly se dívat do 

budoucnosti s touhou naplnit Boží záměr.  

Rebecca St. James: 40 dní s Bohem – Duchovní cesta jedné z nejslavnějších křesťanských zpěvaček 

současnosti zve především mládežníky za vzrušující duchovní cestu! 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU:  Paní Nováková měla ve zvyku, že vždycky mluvila o všech jenom 

v dobrém. Sousedka jí povídá: "Vy byste mluvila pěkně snad i o ďáblovi." "No, opravdu...musím říci, že je 

skutečně vytrvalý. To se musí uznat," podotkla paní Nováková. 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PAN FARÁŘ: Kostelník zapaluje paškál a svojí nešikovností srazí hlavu na soše 

sv. Jana Křtitele. Pan farář však neradostnou situaci hned zachránil a pod sochu připevnil tabulku: Sv. Jan po 

stětí. 

 

 

 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/, mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli - 2. neděli postní, 

1. čtení – Gn 15,5-12.17-18; 2. čtení - Flp 3,17-4,1; – Evangelium – Lk 9,28b-36 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

