
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 28. ledna do 4. února 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 29. LEDNA – PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 16:00 – mše sv. v Naději (PJK) 17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 30. LEDNA – ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 31. LEDNA – PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE  

                   13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 

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

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

                                          ZA INGE A ZDEŇKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

                       17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)   

ČTVRTEK 1. ÚNORA – ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                          ZA MANŽELE PRAŽANOVY, SYNA, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 
PÁTEK 2. ÚNORA – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (žehnání svíček a průvod) 

                             09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

                            14:00 – mše sv. v Ledaxu s možností svátosti smíření (PPM) 

  16:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince, (PPM)      

 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA BOŽENU SOUŠKOVU, ZA ŽIVÉ  

                                        I ZEMŘELÉ Z RODINY SOUŠKOVA A DOLEŽALOVA 

 18:30 – 20:00 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince 

SOBOTA 3. ÚNORA – SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

            ZA OBRÁCENÍ SYNOVCE PETRA 

NEDĚLE 4. LEDNA – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min přede mší sv. 

                                                            neděle + 1. pátek v měsíci: 30 min přede mší sv., kromě nedělí, kdy je mše sv. ve    

                                                       Slatině 

 Pastorační rada odsouhlasila změnu v čase začátku nedělní mše sv. s platností od neděle 11.2. a to ve Vysokém 

Mýtě. Mše sv. se posouvá na 9:00,  a ve Slatině  se mše sv. přesouvá 1x za 14 dní na 7:30. Výjimkou budou mše 

sv. na Květnou neděli a Boží Tělo, kdy budou mše sv. začínat ve Vysokém Mýtě v 8,30. Na Květnou neděli 

průvodem od kostela Nejsvětější Trojice v 8,15.  
 Pondělí 29.1., 18:45, fara: příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování  

 Středa 31.1., od 16:30, fara: příležitost ke svátosti smíření, P. Jan Kunert 

 Středa 31. 1., 18:15, fara: setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem 

 Pátek 2.2., 18:30-20:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc 

 Pátek 9.2., 20:00, M-klub: XX. orelský ples, předprodej na IC MěÚ Vysoké Mýto 

 Pondělí 19.2., 19:00, fara:  setkání společenství  

 Úterý 27.2., 18:00, Orlovna Letohrad-Orlice: divadelní představení Větrná pohádka pro pomocníky Tříkrálové 

sbírky 

 Nabídka práce: Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici Vedoucí centra pro rodinu (plný úvazek – 

bližší informace viz farní vitrína nebo ve farní kanceláři). Cítíte-li se touto nabídkou osloveni a splňujete-li uvedené 

požadavky, zašlete do 31.1.2018 svůj životopis spolu s motivačním dopisem a referencemi na adresu: 

personalni@bihk.cz  

 Nabídka individuálně doprovázených exercicií -  Hostýn: termín: 22.2. (čtvrtek, 18hod) - 25.2. (neděle, oběd) 

NEDĚLE 28. LEDNA – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

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

                         ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN  

                        A ZA BRATRA ALBERTA 

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

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

 



Místo: Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov,  Přihlašování: daniel.borkovec@gmail.com 

Doprovázející: P. Daniel Bořkovec, s. Veronika Řeháková, SDJ, br. Radek Navrátil, OFM,  Eva Kubová 

Cena: 2650 Kč (1578 Kč ubytování, strava + 1072 Kč režijní náklady a lektorné) 

 Sbírka při sobotní a nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 20. a 21.1.2018: 3860,- Kč. Všem dárcům děkujeme! 

EVANGELIUM: Mk 1,21-28  V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, 

protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým 

duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu 

přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli 

a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“  

A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. 

K úvaze Ježíš přichází nejen s novou zvěstí, se zvěstí o blízkosti Božího království (1,15). Přichází s učením, 

které má v sobě moc. A jakou? To právě ukazuje náš dnešní příběh. Moc vítězit nad zlem. Nic víc a nic míň. A 

to nad zlem v člověku, ne nad nějakým zlem obecně. Ježíš tak vystupuje naprosto nepřehlédnutelně z řady těch 

úctyhodných mužů v dějinách, kteří říkali správné, moudré a krásné věci, ale kteří neměli moc udělat to, co 

říkali, skutkem. A ještě víc vystupuje z řady těch, kteří to, co říkali, uskutečňovali mocí, totiž násilím, které 

páchali na druhých. Ježíšovo učení moc ani nepropůjčuje, ani nepožaduje, ani nelikviduje - ono ji nese samo v 

sobě. Ježíš totiž není odmyslitelný od svého učení, jeho spojení s Otcem je ve všem, co dělá, mluví, snáší... A 

tak se uprostřed lidských dějin objevuje jakýsi ostrov, který není pod vlivem zla, který nemá se zlem nic 

společného, který je tímto zlem nezničitelný. Je to spíš malý ostrov Ježíšova života a učení. Ale skrze jeho 

učedníky, skrze církev se rozrůstá jak v přítomnosti, tak do budoucnosti. Kde se Ježíš dostane naplno ke slovu, 

kde se jeho učení dostane bez lidských "podpůrných prostředků", totiž bez lidské moci a vypočítavosti, k 

člověku, který je přijme, tam se děje vítězství. Vítězství nad zlem, nad zlým duchem, nad nečistým (tedy službu 

Bohu znemožňujícím) duchem. A toto vítězství se děje dnes právě tak jako tehdy v Kafarnaum. Protože zlo se 

nezměnilo a Ježíšova moc také ne. 

Je tu ovšem praktická otázka: Kde tuto moc Ježíšova učení najít, jak s ní zacházet, aby byla účinná? Všimněme 

si, že evangelia nepodávají žádné návody, žádnou techniku boje se zlem. Jen konstatují, že v Ježíši je vítězství 

nad zlem přítomno, že v něm tato moc je. Proto ani dnes člověk nemůže myslet, že je vůči zlu v sobě nebo v 

jiných zcela bezmocný, ale nemůže si také myslet, že se musí naučit nějaké speciální tajemné technice, jejíž 

pomocí by zlo likvidoval. To by bylo vlastně pohanství, magie. Stačí se držet toho, co ukazuje prostě a jasně 

evangelium. Moc vítězství nad zlem je v Ježíši, v tom, co říká a dělá. A kde dnes Ježíš učí, uzdravuje, pracuje, 

žije? Pavel to říká jasně: ve svém mystickém těle, v církvi. V církvi, která je vyživována a vyzbrojována 

Ježíšovým Duchem, tím Duchem, kterého Ježíš poslal, když odešel. Žít z Ducha je vlastně totéž jako žít v 

Ježíšově síle, znamená to žít tak, jak žil Ježíš, dělat to (i větší věci!! říká evangelium), co dělal on. Je to možné? 

Děje se to? Důkazem je každý dospělý člověk, který se vlivem kázání církve, vlivem modliteb křesťanů, vlivem 

svátostí atd. obrátil, který se nejen nadchl pro to, co slyšel, ale který byl uzdraven z moci zla, z otroctví hříchu 

nenávisti, beznaděje, malomyslnosti... Takové lidi jistě známe, tak nakonec známe i sami sebe. A myslím si, že 

toto slovo evangelia nepotřebuje zdaleka slyšet jen ten, kdo je téměř nebo úplně mimo církev, kdo je pro Boha 

zcela mrtev. Myslím, že ho nutně potřebují slyšet ti hodní a snaživí křesťané, kteří stále a stále napínají svou 

vůli, aby se změnili, aby se polepšili, a pak si buď "připisují" výsledky tam, kde skoro žádné nejsou, nebo se 

hroutí pod tíhou zjištění, že se nezlepšili, že se nezměnili a že je tedy "Pán Bůh nemůže mít takhle rád". Tihle 

právě potřebují slyšet zvěst o moci evangelia, o moci, která může být činná v nich, která může uvolnit a vyvolat 

jejich snahu, jejich dobrou vůli, která ale nemůže být jejich snahou nikdy nahrazena. /A.Opatrný/ 
 

PŘIJÍMAT A DÁVAT – Přijímání je stejně důležité jako dávání. Kdo není schopen přijímat, není schopen ani dávat.  

OCENĚNÍ – Upřímně a s láskou vždy oceňte ty, kteří vám pomáhají. Vyjadřování vděčnosti je mocná síla, která přináší 

ještě více, než jsme doposud získali.  

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Jaký je ten váš nový učitel matematiky? Ptá se maminka Pepíčka.  

- Připadá mi moc nábožensky založený. - Proč myslíš?- Když zkouší, tak stále opakuje: "Bože, bože". 

- S každými novými volbami se blížíme naší světlé a nadějné minulosti (zas tak velká legrace to není). 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz,  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 4.2. – 5. neděle v mezidobí  1. čtení –  Dt 

18,15-20,  2. čtení – 1 Kor 7,32-35, Evangelium – Mk 1,21-28 
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