
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 21. února 2016 do 28. února 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 22. února – SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA 

17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

            ZA NEDÁVNO ZEMŘELOU SESTRU SUOR PIU 

ÚTERÝ 23. února – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM  

STŘEDA 24. února – STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 
17:30 – Výstav NS v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby (E. Loskotová) 

18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)  ZA UZDRAVENÍ P. FRANTIŠKA BENEŠE A  

ZA LITOMYŠLSKOU SALESIÁNSKOU FARNOST 

ČTVRTEK 25. února – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

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

ZA VLADIMÍRA VOMELU, JEHO SESTRY RŮŽENU, MARII A RODIČE 

PÁTEK 26. února – PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
16:55 – křížová v kostele sv. Vavřince VM 

17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

            ZA MARII BÁRTOVU, BRATRA JAROSLAVA A TEN ROD 

SOBOTA 27. února – SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

09:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Jiří Neliba) 

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

NEDĚLE 28. února – 3. NEDĚLE POSTNÍ 

07:00 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

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

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

ZA VÁCLAVA BUREŠE, MANŽELKU RŮŽENU A TA RODY 

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

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

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

 Dnešní sbírka (21.2.) v našich farnostech je určena na Svatopetrský haléř. 
 Vzhledem k nadcházející duchovní obnově, která bude zaměřena na svědectví konvertity, si můžete po mši 

sv. v kostele vypůjčit z knihovny knihy na téma hledající a dále beletrii z edice 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.  
 Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí, bude ve čtvrtek 25.2. od 19:15 na faře.  

 Rádi bychom vás pozvali na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU farnosti, která se bude konat příští sobotu 

27.2.2016 s P. Jiřím Nelibou z Kladna a bude na téma: Svědectví konvertity, který se stal knězem a 

postupně získal pro víru i svoji rodinu.  

Program: 08:15 příležitost ke svátosti smíření P. Jiří Neliba, P. Pavel Mistr; 09:00 mše sv.; 10:00 káva, čaj; 

10:30 1. přednáška; 11:00 přestávka; 11:30 2. přednáška; 12:30 oběd; 13:30 krátká přednáška a dotazy; 

14:30 křížová cesta/setkaní mládeže s P. Jiřím Nelibou. Zájemci, zapisujte se prosím na papír na stolku.  

 Ve středu 2.3. se bude konat od 19:30 na faře setkání pastorační rady. Na programu bude také příprava 

programu na Noc kostelů, vítané jsou vaše návrhy. 

 V pátek 4.3. se naše farnost připojí k iniciativě 24 hodin pro Pána. Adorace a možnost svátosti smíření 

nebo duchovního pohovoru proběhnou v kostele sv. Vavřince od 19 do 22 hod. Jedná se i o vhodnou 

příležitost pozvat do večerního nasvíceného kostela své známé a ty, kteří běžně do kostela nechodí. Kdo 

byste se chtěl zapojit do organizace tohoto večera (ujímat se těch, kteří budou do kostela přicházet a zvát je 

k adoraci), nahlaste se Radce Blajdové. 

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) ZA NENAROZENÉ    

DĚTI, hraje a zpívá Sboreček  

   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 (P. Mannl)  ZA RODINU KALÁBOVU, 

KLUSOŇOVU, BENEŠOVU, HERMANOVU, KAŽIMÍROVU A DUŠE 

V OČISTCI 



 Milí rodiče a děti, rádi bychom vám a vašim dětem nabídli pobyt na letním dětském táboře „VRANICE 

2016“. Tábor bude v termínu 1. - 15. 7. 2016 a je určen pro děti po 1. až 9. třídě základní školy. Při letošní 

celotáborové hře nahlédneme do starověkého Říma. Zaposloucháme se do vybraných kapitol z dějin 

Věčného města a na závěr si připomeneme hrdinství prvních křesťanů. Cena pro jedno dítě činí 2 950 Kč. 

 Zároveň také nabízíme společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem především pro 

rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16.7.-22.7. Na táboře se přeneseme do doby 

prvotních křesťanů a podíváme se na události očima malého oslíka, který u ničeho nesmí chybět. Ten bude 

našim průvodcem a přenese nás do doby před 2000 let, do doby, kdy žil Pán Ježíš a jeho učedníci. Cena za 

6-denní pobyt (ubytování + strava)1.140 Kč/dítě 3-15 let, 1.490 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. 

 Příští setkání misijního klubka bude v pátek 4.3. od 14:45 do 16:00. Slovíčko na týden: „Zde jsem, pošli!“ 

(Iz 6,8) Našim úkolem bude navštívit někoho nemocného, např. kamaráda nebo prarodiče. 

 Paní Stříteská nabízí 4 volná místa v autě na Setkání asistentů Tříkrálové sbírky, které se koná ve čtvrtek 

25.2.2016 od 16:00 hod v Ústí nad Orlicí. Případní zájemci, hlaste se na č. telefonu 777 141 910. 

 Diecezní centrum pro mládež zve všechny mladé lidi od 14 let na Diecézní setkání mládeže do Hradce 

Králové, které se koná 19.3.2016, zahájení programu v 9:00.  DCM HK, tel. 495 063 421, dem@bihk.cz 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 14. 2. 2016 byla 4.085 Kč. 
 

Evangelium / Lk 9,28b-36 28Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. 29Když se 

modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. 30A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. 

31Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. 32Petra a jeho druhy však přemohl 

spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. 33Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr 

Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co 

mluví. 34Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. 35Z oblaku se ozval 

hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 36Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a 

nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. 

Romský etnický soubor Śovnakune čave z Vysokého Mýta úspěšně vystoupil pod vedením paní Heleny Kramčaninové a za 

podpory ředitelky Světélka paní Jarmily Jílkové na zahájení výstavy Romské příběhy v Poličce dne 6.2.2016. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY PRO HLEDAJÍCÍ: 

Thierry Bizot: Anonymní katolík – Autobiografická kniha vypráví vtipně o znovuobjevení křesťanské víry. 

Wm. Paul Young: Chatrč – Smyslem a poselstvím knihy je nalezní cesty k usmíření a setkání s Bohem. 

James Sherwood Bennett: Podivín – Autobiografický příběh o tom, jak Bůh vzal zjizveného, rozzlobeného 

muže plného nenávisti a proměnil ho v člověka, kt. nabízí naději druhým. 

Marek Orko Vácha: Tančící skály – Kněz a biolog se zabývá dějinami naší existence od velkého třesku po 

vznik samostatně uvažujících bytostí. 

Max Kašparů: Malý kompas víry – Je určen každému, kdo hledá něco více než už má, nový smysl života. 

Jiří Grygar: O vědě a víře - Kniha pro všechny, kt.hledají odpověď na otázky spojené se vztahem vědy a víry. 

Nicky Gumbel: Alfa otazníky života – Kapitoly, ve kterých se autor dotýká odpovědí na základní otázky na 

cestě ke křesťanství, odpovídají večerům kurzu Alfa. 

Manuel García Morente: Příběh konverze – Autor popisuje svoji konverzi a hlubokou duchovní proměnu. 

R. H. Benson: Konfese konvertity – Vyznání anglického konvertity je důkazem jeho pokory před Nejvyšším. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu:  "Hele, nešla bys 

tancovat?"  Dívka rozpačitě špitne:  "...Nno...Ano.."  "Tak běž, nemám si totiž kam sednout." 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ SV. PETR: Jednou se Svatý Petr rozhodne zjistit, jak jsou na tom pražští studenti 

při přípravě na zkoušky. Povolá tedy anděla, ať zjistí, co se dole děje. Je jeden měsíc před zkouškami a anděl 

hlásí: "Medici se učí a ekonomové a právníci sedí v hospodě." Týden před zkouškami: "Medici si už opakujou, 

všechno umějí, ekonomové začínají číst skripta a právníci stále sedí v hospodě." Večer před zkouškami: 

"Medici jsou už naučený, uměj to pozpátku, ekonomové dočetli taktak Samuelsna a právníci se modlejí." Svatý 

Petr povídá: "Modlejí říkáš? No tak to jim pomůžeme..." 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli - 3. neděli postní: 1. čtení – Ex 3,1-

8a.13-15; 2. čtení – 1 Kor 10,1-6.10-12; – Evangelium – Lk 13,1-9 
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