
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 25. února 4. března 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 26. ÚNORA – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 
 16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)                   

ÚTERÝ 27. ÚNORA – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 28. ÚNORA – STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  

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

                           17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA RODIČE KVAPILOVY, SYNA 

                                       S MANŽELKOU, VNUKA A DUŠE V OČISTCI 

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

ČTVRTEK 1. BŘEZNA – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 
                             17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)   

PÁTEK 2. BŘEZNA – PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
 14:00 – mše sv. Ledaxu (PPM) s možností svátosti smíření přede mší sv.       

                           17:00 – křížová v chrámu sv. Vavřince ve VM 

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

                                       ZA GUISEPPINU SCAGNETTI A FERNANDU CATANESI 

 18:30 – 20:00 – NIKODÉMOVA NOC v chrámu sv. Vavřince 

SOBOTA 3. BŘEZNA – SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

                             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)          

NEDĚLE 4. BŘEZNA – 3. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:30 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě 

09:00 – 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) 

  

 Středa 28.2., od 16:30, fara VM: příležitost ke svátosti smíření, P. Jan Kunert 

 Středa 28.2., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem 

 Čtvrtek 1.3., 18:30, fara: setkání Pastorační rady, jednání je veřejné 

 Pátek 2.3., 18:30-20:00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc 

 Sobota 3.3., od 9:30, fara VM: setkání táborových vedoucích 

 Pátek 9.3. – sobota 10.3., kostel sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána. Prosíme o podporu se zajištěním služeb  

při adoraci. Zapisujte se, prosím, u Jarmily Jiskrové (tel. 777 661 007).  

24 hodin pro Pána je pastorační iniciativa katolické církve, kterou vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci 

z podnětu papeže Františka.  

 So 24.3., 10:00 – 16:00, chrám sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice: ve VM se bude konat otevření turistické 

sezóny Pardubického kraje. V tento den budou oba kostely otevřeny.  Prosíme o podporu, zapisujte se, na 

stolečku uprostřed kostela na dozor nebo u Věry Markové (tel. 721 109 647).  

 

Další nabídky a informace: 

 Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř. 

 Průvodce postní dobou královéhradecké diecéze k tématu vyznání víry 30 Kč. 
 So 30.6. – So 14.7.: Letní dětský tábor Vranice – při celotáborové etapové hře se vydáme do tajuplné Říše 

mytologie, která se ocitla v náhlém ohrožení. Cena pro jedno dítě: 3100,- Kč. (leták a přihláška viz na stolku 

v kostele a ve farní vitríně)  

 So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní 

pobyt (ubytování + strava) 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. (leták a přihláška viz 

na stolku v kostele a ve farní vitríně) 

 Sbírka při nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 18.2. 2018: 3758,- Kč,-. Děkujeme!  

 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min přede mší sv. Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min přede mší sv., 

kromě nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině. 

 

NEDĚLE 25. ÚNORA – 2. NEDĚLE POSTNÍ 

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

 08:30 – křížová cesta v chrámu ve Vysokém Mýtě 

09:00 - dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

            ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, SESTRU MARII, RODIČE Z OBOU 

            STRAN A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 



Pozvánky od sousedů: 

 Čtvrtek 8.3., 19:00, kostel Božského Srdce Páně, Hradec Králové: Pozvánka na provedení pašijové hry 

Křížová cesta pro recitátory, sólisty, smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr od Lukáše Hurníka. Vstupné 

300,- Kč, 150,- senioři, studenti – zakoupíte v IC Hradec Králové nebo www.hkpoint.cz. (viz leták ve farní vitríně) 

 Sobota 7.4., 10:30 -16:00, Praha: Národní pochod pro život a rodinu. (10:30 – pontifikální mše sv. 

v katedrále, 10:00 – Klárov – oběd a kulturní program, 14:00 – pochod centrem Prahy na Václavské nám.)  

 Úterý 21.8. – neděle 26.8. 2018, Želivský klášter:  Letní škola liturgiky (téma 2018: Mše svatá). 

Cílem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, 

více si zamilovat církev a její bohoslužbu a být lépe disponováni pro účast na posvátných tajemstvích. Letní školu 

liturgiky připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Katolickou teologickou 

fakultou UK, je otevřena všem zájemcům z řad kněží, řeholníků a laiků.  
 

 

EVANGELIUM: Mk 9,2-10  Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.  

A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim 

Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme 

udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se 

objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, 

najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu 

nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi 

sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz,  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 4.3. – 3. neděle postní,   1. čtení – Ex 20, 1-17,  

2. čtení – 1 Kor 1,22-25, Evangelium – Jan 2,13-25 

ÚKON KAJÍCNOSTI 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 3.1.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)   
 

Vracíme se ke katechezím o eucharistické slavnosti a dnes, v rámci jejích úvodních obřadů, budeme 

 uvažovat nad úkonem kajícnosti. Svou strohostí podporuje postoj, kterým se připravujeme na důstojné  

slavení nejsvětějších tajemství – tedy vyznáním hříchů před Bohem a bratry, vyznáním své hříšnosti.  

Kněz totiž vyzývá k tomuto vyznání celé modlící se shromáždění, protože všichni jsme hříšníci. Co může Pán  

darovat člověku, který již srdce zaplnil sám sebou a vlastním úspěchem? Nic, protože domýšlivý člověk není 

schopen přijmout odpuštění, jelikož se nasytil svou domnělou spravedlností. Pomysleme na podobenství o farizeovi a celníkovi, 

kde pouze druhý jmenovaný – celník – se domů vrátil ospravedlněn, tedy byly mu odpuštěny hříchy (srov. Lk 18,9-14). Člověk, 

který si je vědom své bídy a pokorně sklápí oči, vnímá, že na něm spočívá milosrdný Boží pohled. Ze zkušenosti víme, že 

pouze ten, kdo dokáže uznat pochybení a požádat o prominutí, získává pochopení a odpuštění druhých lidí.  

Pokud v tichu nasloucháme hlasu svědomí, umožní nám to rozpoznat, že se naše myšlenky vzdalují božskému myšlení, že naše 

slova a skutky jsou často světské, tedy řízené rozhodnutími, která jsou v rozporu s evangeliem. Na začátku mše svaté proto 

společně vykonáváme úkon kajícnosti prostřednictvím všeobecného vyznání hříchů, které vyslovujeme v první osobě 

jednotného čísla. Každý vyznává Bohu a bratrům, že „často hřešil, myšlením, slovy i skutky, a nekonal, co má konat“. Ano, 

vyznává se také ze svých opomenutí, tedy z toho, že zanedbal konání dobra, které mohl uskutečnit. Často máme pocit, jak 

jsme zdatní, protože – jak říkáme – „jsme nikomu neublížili“. Ve skutečnosti ale nestačí, že druhým neprokazujeme zlo, nýbrž 

je třeba si zvolit konání dobra a využívat všech příležitostí k tomu, abychom dobře svědčili o tom, že jsme Kristovými učedníky. 

Je prospěšné zdůraznit, že ze svých hříchů se vyznáváme jak Bohu, tak bratrům – to nám pomůže k pochopení dimenze hříchu, 

který nás odlučuje od Boha a tím také od bratrů, a naopak. Hřích přerušuje vztah s Bohem a bratry, vztahy v rodině, společnosti 

a společenství…Hřích vždy přerušuje, odlučuje a rozděluje… 

Slova pronášená ústy doprovází bití v prsa. Tímto gestem vyznáváme, že jsme zhřešili vlastní vinou, a nikoli vinou druhých. 

Často se totiž stává, že ze strachu či studu namíříme prst na druhé, abychom je obvinili. Přiznat, že jsme viníci, nás něco stojí, 

ale prospěje nám, když se upřímně vyznáme. Je ale třeba vyznat vlastní hříchy. Vzpomínám si na příhodu, kterou vyprávěl jeden 

starý misionář. Jednalo se o ženu, která se přišla vyzpovídat a začala vypočítávat všechna pochybení svého manžela, potom 

přešla k proviněním své tchýně a nakonec k pokleskům sousedů. Zpovědník jí v jednu chvíli řekl: „Paní, povězte mi, už jste 

skončila?“ „Ne, ano, řekla jsem…“ „Výborně, skončila jste s hříchy druhých, teď začněte se svými…“ Je třeba se vyznat z 

vlastních hříchů… 

Po vyznání hříchů prosíme „Matku Boží, Pannu Marii, anděly a svaté, aby se za nás u Boha přimlouvali“. Také v tomto 

ohledu je cenné společenství svatých – tedy přímluva těchto „přátel, zastánců a pomocníků“ (Preface z 1. listopadu), která nás 

podporuje na pouti k plnému společenství s Bohem, až bude hřích konečně zničen. 

Kromě „Vyznávám se“ je možné užít jiné formulace úkonu kajícnosti – například „Smiluj se nad námi, Pane/ Hřešili jsme proti 

tobě/ Ukaž nám, Pane, své milosrdenství/ A dej nám svou spásu“ (srov. Žl 123,3; 85,8; Jer 14,20). Zejména v neděli lze 

„obvyklý úkon kajícnosti nahradit svěcením vody a pokropením lidu na památku křtu“ (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 

51), které zahlazuje všechny hříchy. Stejně tak je možné zahrnout do úkonu kajícnosti zpěv Kyrie eléison (Pane, smiluj se) – 

tímto starobylým řeckým výrazem oslavujeme Pána - Kyrios a vyprošujeme si jeho milosrdenství (ibid., 52).  

Písmo svaté nám předkládá zářné vzory „kajících“ postav, které poté, co zhřešily, vstupují samy do sebe, nacházejí odvahu ke 

stržení masky a otevírají se milosti, obnovující srdce. Pomysleme na krále Davida a jemu připisovaná slova Žalmu: „Smiluj se 

nade mnou, Bože, pro své velké milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost“ (51,3). Pomysleme na 

marnotratného syna, který se vrací k otci, anebo na celníkovo zvolání: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“ (Lk 18,13). 

Pomysleme také na sv. Petra, Zachea, samařskou ženu. Poměřovat se s křehkostí hlíny, z které jsme ztvárněni, je posilující 

zkušenost – učí nás počítat s vlastní slabostí a zároveň otevírá srdce, aby vzývalo Boží milosrdenství, které proměňuje a 

obrací. A právě toto činíme v úkonu kajícnosti na začátku mše svaté. 

 

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