
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 20. března do 28. března 2016 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

PONDĚLÍ 21. března – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE  

                               14:30 - mše sv. v Naději (PPM), 16:00 - mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 

ÚTERÝ 22. března – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   

07:00 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ 

STŘEDA 23. března – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

                               17:30 - Výstav NS v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby (E. Loskotová)  

18:00 - mše sv. v Zámrsku (PPM), po skončení mše sv. příležitost ke svátosti smíření  

18:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA BOŽÍ POMOC A UZDRAVENÍ 

NEMOCNÉ DCERY  

ČTVRTEK 24. března – ZELENÝ ČTVRTEK 

17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PROHLOUBENÍ ÚCTY K 

EUCHARISTII A KNĚZE, KTEŘÍ ZDE PŮSOBILI A PŮSOBÍ 

PÁTEK 25. března – VELKÝ PÁTEK – den přísného postu 
07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

16:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM 

17:30 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

SOBOTA 26. března – BÍLÁ SOBOTA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ 

VIGILIE 

07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

  19:00 – velikonoční vigilie v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ABY RADOSTNÁ ZVĚST 

O ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE MOHLO PŘIJMOUT CO NEJVÍCE LIDÍ 

NEDĚLE 27. března – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

                               08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) hraje a zpívá Musica da Chiesa 

                                            ZA FARNOSTI, křest Jonáše Zelenky 

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

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

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

PONDĚLÍ 28. března – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

                              07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                              10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit knihy z knihovny. K prodeji je průvodce ze svátosti smíření za25Kč. 

 Kdo se chcete zapojit o velikonocích čtením Božího slova, stavte se po mši sv. u pí Částkové v zákristii. 

 Prosíme ty, kteří by rádi na Zelený čtvrtek znázorňovali apoštoly, aby se do středy 23.3. přihlásili u paní 

kostelnice Ludmily Částkové a potvrdili svoji účast na obřadu. 

 Prosíme, zapisujte se ke službě hlídání u Božího hrobu v na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozpis na stolku. 

 V úterý 22.3. zveme od 18:30 nejen ženy na setkání Aglow do sborového domu baptistů. Hostem bude Jana 

Nohejlová a bude mít svědectví na téma Naslouchající modlitba aneb vnitřní uzdravení.  

 V úterý 22.3. nás zve Křesťanská akademie od 18 h do opraveného suterénu Husova sboru na přednášku 

doc. Jiří Vogel na téma "Lze věřit v Boha, který neexistuje?" (Hendrikseho a-teismus se nesnaží Boha 

popírat, spíše se pokouší v duchu Starého zákona porozumět mu z jiné perspektivy.) 

 Ve středu 23.3. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 Prosíme ministranty, aby se dostavili ve čtvrtek 24.3. v 16:30 do kostela na nácvik. Po skončení mše sv. 

jsou zváni na malé občerstvení a poté bude nácvik obřadu Velkého pátku. Na Bílou sobotu přijďte na 18:00. 

NEDĚLE 20. března – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

     08:15 – žehnání ratolestí, průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice 

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

                  ZA JINDŘICHA ŠPÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN 

     10:15 – průvod s oslíkem od kříže a sv. Jana na Vraclavi 

     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

     11:45 – křest They Dominiky Bauerové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

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

     17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) ZA ZDEŇKA NOVÁKA, 

RODIČE Z OBOU STRAN, TY RODY A DUŠE V OČISTCI 

 



 Na Velký pátek 25.3. je den přísného postu, který spočívá ve zdrženlivosti od masitých pokrmů a újmy v jídle. 

Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku (zákonem pokání újmou v jídle je 

možné jíst jednou denně do syta) jsou vázání všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.  
 Na Bílou sobotu budou tradičně připraveny malé paškálky. 

 V pátek 1.4.2016 se naše farnost připojí v čase 19:00-21:00 k projektu Nikodémova noc. „Nikodémova 

noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje, vzdělaného a vysoce postaveného člena židovské rady, který 

před dvěma tisíci lety prožíval nevyřešené věci svého života. Na to, co jej trápilo a na co hledal odpovědi 

potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat, a také tmu noci, aby každý neviděl kam a za kým jde. V noci 

přišel za Ježíšem a rozmlouval s Ním. Podstatou pastoračního projektu katolické církve „Nikodémova noc“ 

je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti. Během večera budete mít možnost přijít do 

kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha a budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější 

Svátosti při adoraci či osobním rozhovoru knězem, případně svátosti smíření. K adoraci jsou zváni všichni. 

Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Nikodémovu noc bychom chtěli realizovat každý první pátek 

v měsíci. Pozvěte své blízké a známé.  

 V pondělí 4.4. na Slavnost Zvěstování Páně se koná každoroční Knířovská pouť. Letošní pozvání přijal 

Mons. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci. Bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně začne v 17:00.              

 Malý oslík vás dnes přišel také osobně pozvat na společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým 

oslíkem, vhodný 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. Na tradiční dětský tábor je již přihlášeno 23 dětí.  

 Sbírka ze dne 13.3.2016 byla 4.135 Kč. 
 

EVANGELIUM Lk 19,28-40 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě 

do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá 

Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte naproti do vesnice, a 

jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí 

neseděl. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, 

odpovězte mu: ‚Pán je potřebuje.‘“ Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim 

řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: „Proč to oslátko 

odvazujete?“ Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, 

hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své 

pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za 

všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva 

na výsostech!“ Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“ Odpověděl: „Pravím vám, 

budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE: 

Wilhelm Hünermann: Píseň v plamenech - Kniha vypráví o životě a hrdinné smrti křesťanských misionářů v 

africké Ugandě na sklonku minulého století, Karla Laungy a jeho druhů. 

Guy Gilbert: Až do krajnosti - odpovědět znásilněné dívce, která požaduje potrat? Jak se postarat o mladé 

provinilce bez domova? Jak je vracet po návratu z vězení k normálnímu životu? Na podobné otázky odpovídá 

G. Gilbert ve své knize i při své práci s mladými. 

Tomáš Bahounek: Maska a tvář očisty - Čtrnáct zamyšlení nad životem, smrtí a věčností. 

Larry Crabb: Uvnitř (skutečná změn je možná, jestliže začneš uvnitř) - Autor hledá cesty k pravdivému 

křesťanskému životu, při kterém se nemusíme přetvařovat, ale uprostřed reality, ve které žijeme, můžeme 

čerpat z jediného skutečného zdroje naplnění, kterým je Kristus. 

Jan Dobraczynski: Stín Otce – Románový příběh o sv. Josefovi z Nazaretu.  
   

KOUTKU PRO ZVEDNUTÍKOUTKU: V zoo křičí děti: „My se chceme vozit na oslíkovi, my se chceme 

vozit...” Manželka to už nevydrží a povídá manželovi: „Karle, vem už ty děti na ramena, ať je od nich pokoj!” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ČERNOUŠEK: V kostele klečí černošek a modlí se: „Všemohoucí Pane, proč jsi 

mi dal černou kůži?“ Bůh odpoví: „Synu můj, aby tě chránila před prudkým africkým sluncem.“ „Bože, proč jsi 

mi dal tak dlouhé ruce a nohy?“ „Abys mohl lépe šplhat po stromech a utíkat, kdyby tě v africké poušti honilo 

nějaké divoké zvíře.“ „Pane, proč jsi mi dal kudrnaté vlasy?“ „Aby se nezachytávaly ve větvích keřů v africké 

savaně.“ „A proč jsem se tedy narodil v Kardašově Řečici?“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 1. 

čtení – Sk 10,34a.37-43; 2. čtení – Kol 3,1-4; Evangelium – Jan 20,1-9 

 

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

