
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 26. března do 2. dubna 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 27. března – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 
                      16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:30 - mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 28. března – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 29. března – STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (E. Loskotová) 

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

             ZA VNOUČATA KRISTÝNU, TEREZU, ADAMA, KRYŠTOFA, PROKOPA A HELENU 
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 30. března – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

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

PÁTEK 31. března – PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ  
   16:55 – křížová cesta v kostele ve VM  

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

                                                 ZA RODINU HORSKOU, RANDOVU, ZAMASTILOVU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 1. dubna – SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)  

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

                                                 ZA JOSEFA BEČIČKU, SOUROZENCE, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 2. dubna – 5. NEDĚLE POSTNÍ 
 07:55 – křížová cesta v kostele ve VM 

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

                                10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

                   13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 
                        

 Dnes v neděli 26.3.2017 se konají volby do pastorační rady. Volit můžete v kostele sv. Vavřince po skončení mše sv. 

až do 10.00h. Volby proběhnou tajným hlasováním, na hlasovacích lístcích jsou uvedeni kandidáti v abecedním řazení. 

Na volebním lístku zakroužkujete pořadové číslo maximálně čtyř kandidátů. Pokud někdo zakroužkuje více kandidátů, 

bude tento hlasovací lístek neplatný. Při východu z kostela po nedělní mši se nahlaste volební komisi, která zapíše do 

seznamu jméno, příjmení a datum narození voliče. Komise orazítkuje z druhé strany volební lístek, který bude vhozen 

do volební urny. Do pastorační rady budou zvolení čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Volby se dnes konají i na 

Vraclavi a Knířově. Vyhodnocení výsledků voleb provede volební komise a do 31.3.2017 oznámí zvoleným kandidátům 

výsledky. Farnímu společenství oznámí výsledky voleb příští neděli 2.4.2017, kdy budou zvolení kandidáti uvedeni 

do funkce složením slibu a budou jim předány podepsané dekrety o ustanovení člena pastorační rady.  

 Dnes v neděli 26.3.2017 proběhne sbírka na Misijní koláč. Budete mít možnost si po mši sv. zakoupit výrobky, které 

vyráběly děti z misijního klubka a přispět na misijní pohledy. Výtěžek sbírky bude poslán potřebným na misie.  

 Po mši sv. máte možnost vypůjčit si z farní knihovny kromě nových knih i „knihy s číslovkou 3“… Příští neděli 

bychom Vás pozvali od 9:30h do farní knihovny v budově fary.  

 Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivity 24 hodin pro Pána. Adorace v kostele sv. Vavřince probíhala přes celou 

noc až do sobotních odpoledních hodin. Především ve večerních hodinách přišlo hodně návštěvníků. Děkujeme také 

našim malým „průvodcům“ Martinovi, Jakubovi, Natálce, Péťovi a Adámkovi, kteří přiváděli k vystavené Nejsvětější 

svátosti večerní návštěvníky.  

 Dnes v neděli 26.3. od 16h Sbor CB (ul. Brandlova 1) zve na odpoledne chval a modliteb. 

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 29.3.2017. Zpovídat bude P. Kunert od 16:00-17:30 na faře. Další 

příležitost ke svátosti smíření bude během Nikodémovy noci, která proběhne v pátek 7.4.2017. 

 Ve středu po mši sv. 29.3. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.  

 Další setkání těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, se uskuteční v pátek 31.3. od 18:30 na faře. 

 Příští neděli 2.4. 2017 je do 12:00 v kostele Výstav nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.  

 Orel zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat 2.4. od 15 hodin v klubovně Orlovny.  

Pokud bude zájem, po skončení schůze Markovi promítnou fotky a podělí se o své poznatky z cesty po Izraeli. 

 V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO.  

Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 3.100 Kč. Již je přihlášeno 26 dětí. 

NEDĚLE 26. března – 4. NEDĚLE POSTNÍ 
         07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

 07:55 – křížová cesta v kostele ve VM 

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

                             ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN 
         10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

     13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

       



 V sobotu 8.4.2017 se koná v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. V termínu 2.-9.4.2017 se můžete připojit 

k Týdnu modliteb za mládež. Brožuru zašleme mailem, ev. si ji můžete vyzvednout v knihovně či stáhnout do mobilu.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov ze dne 19.3. 2017: 

7588,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Prosíme o příspěvek do třídílné pokladničky uprostřed kostela na Sbírku Adopce na dálku. Celkově je potřeba vybrat 

13 000,- Kč, kterou se farnost Vysoké Mýto zavázala přispívat na dvě děti. Prosíme o průběžné příspěvky dle vašich 

možností. O výsledcích sbírky vás budeme průběžně informovat. Již máme 1.228,- Kč, které věnovaly slečny Žídkovy, 

které na tento účel chtěly použít svůj příspěvek na SDM Krakov.  

 V současnosti pomáhá naše farnost v projektu Adopce na dálku těmto dvěma dětem:  

ABIN BABU (12 let). Žije v Nelamangale v oblasti Bangalore v Indii. Půjde do 5. třídy. Jeho otec (41 let) 

těžce pracuje v továrně za denní mzdu. Matka (39 let) je v domácnosti. Ráda by získala zaměstnání, ale je 

nemocná (dýchací obtíže). Má dva sourozence (14 a 11 let), kteří také navštěvují školu. Jsou 

římskokatolického vyznání. Podporován od r. 2016 místo Pradeepa Kumara (22 let), který završil své 

středoškolské vzdělání ukončením ročního studia v oboru výpočetní techniky a získal práci.  
THANUJA S. PATTIL (13 let). Je z diecéze Belgaum v Indii. Půjde do 6. třídy. Otec (48 let) pracuje 

v zemědělství, matka (43 let) je v domácnosti. Má dvě sestry (9 a 14 let), také studují. Přála by si být 

inženýrkou. Podporovaná od roku 2014. Vybrali jsme ji za Jesona B. Furtado, protože se odstěhoval.  

Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Základní školní docházka trvá 10 let. První stupeň 

(primary school) je od 1. až do 7. třídy. Druhý stupeň (secondary school) je od 8. do 10. třídy. Po ukončení 

školního roku v Indii obdržíme vysvědčení o studiu. Také máme možnost si s dětmi dopisovat v anglickém 

jazyce prostřednictvím indického koordinátora. První krok je ale na nás. Děti píší pouze 2 x ročně, poprvé po 

absolvování tábora. Dopis s dětmi napíší animátoři, případně jej pomohou přeložit do anglického jazyka. 
 

EVANGELIUM: Jan 9,1-41  Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře,  

kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm 

zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.  

Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se 

umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali 

žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem 

to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: ‘Jdi k Siloe  

a umyj se!’ Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce  

k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. 

On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože 

nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy 

zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý 

a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? 

Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme,  

a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče řekli, protože se báli židů.  

Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, 

zeptejte se jeho.“ Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ 

On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“… 
  

FARNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ KNIHY S ČÍSLOVKOU 3: 

Ahern Patrick: Tři dary Terezie z Lisieux – Kniha je vyznáním autorova obdivu ke sv. Terezii, v mistrné zkratce 

představuje její život a cestu, díky níž se stala pevnou osobností, která „už nepláče“, protože ví, že „všechno je milost“. 

Bahounek Tomáš: Tři kroky do nebe –  

Cousteau Jacques: Tři dobrodružství lodi Calypso - Podivuhodná dobrodružství potápěčů lodi Calypso, která podnikla v 

letech 1967–70 výpravy na souostroví Galapágy, do jezera Titicaca a do „modrých propastí“ korálových moří. 

Cronin Archibaldi: Tři lásky – Příběh o třech láskách v životě jedné ženy k manželovi, synovi a Bohu. 

Havel Rudolf: Tři smetanovská libreta – Připravte se na Smetanovu Litomyšl a přečtěte si libreta k operám Prodaná 

nevěsta, Dalibor, Hubička. 

Hugo Victor: Devadesát tři – Historický román pojednává o době po pádě Bastily. Francouzský král byl zajat, souzen a 

společně s manželkou popraven. Celá Evropa se rozhodla za tento čin Francii potrestat válečným tažením.  

Chrdle Petr: Esperantem za tři měsíce – Za 3 měsíce si osvojíte mezinárodní plánovaný jazyk. (!Prodloužená výpůjčka.) 

Jerome Klapka: Tři muži ve člunu – Rozmarný příběh tří přátel, kteří se vypraví společně na několikadenní dovolenou po 

řece Temži, patří ke klasickým dílům světové humoristické literatury. 

Kastner Erich: Emil a detektivové a tři dvojčata – Děj knihy se odehrává v Berlíně na počátku třicátých let, vypráví o 

studentu Emilu Tischbeinovi a jeho podnikavých kamarádech. 

Vančura Vladislav: Tři řeky - V tomto románě se seznámíme s osudem Jana Kostky od 90. let 19. stol. až po první 

republiku. Dílo je laděno silně protiválečně. 
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ HOST V RESTAURACI: „Nešlo by prosím vás to kuře dopéct?“ „Ono se vám zdá 

nedopečené?“ optá se číšník. „No nevím, ale zobe mi z talíře brambory!“ 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 2.4. – 5. neděle postní 

1. čtení – Ez 37,12-14, 2. čtení – Řím 8,8-11, Evangelium – Jan 11,1-45 

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

