
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 1. dubna do 8. dubna 2018 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 2. DUBNA - PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

   09:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)                  

ÚTERÝ 3. DUBNA - ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

                    16:00 – mše sv. v Naději (PPM)                        17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 4. DUBNA – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

   14:00 - mše sv. v Ledaxu (PPM), přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření 

                     16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince, společné modlitby (pí Loskotová)     

                     17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince, (PJK) ZA OLEXIA   

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

 ČTVRTEK 5. DUBNA  -  ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

                    09:00 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (koncelebrovaná s kněžími z vikariátu)  

                                ZA VÁCLAVA VÁVRU A CELOU RODINU 

PÁTEK 6. DUBNA – PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
                   17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU  

                                     A RADKA BENDÁKA, ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z TOHO RODU     

 18:15 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 18:30 – 20:00 - Nikodémova noc                         

SOBOTA 7. DUBNA – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

                    17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JARMILU     

RAJMOVOU, ZA PAVLA RAJMU, ZA RODINU MORAVCOVU A RAJMOVU  
NEDĚLE 8. DUBNA – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)  

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

                               ZA JAROSLAVA SEVERU, ZA RODY Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

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

 Středa 4.4., fara ve VM: bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Neděle 8.4., 15:00, chrám sv. Vavřince: koncert STUDENSTKÉ JEZUITSKÉ SCHOLY Z BRNA, koncert 

organizuje Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto za podpory Pardubického kraje v rámci projektu 

„Svatovavřineckých koncertů“. Studentská schola pravidelně doprovází studentské mše v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie (u jezuitů) v Brně. Na koncertě zazní křesťanské písně. 

 Pondělí 9.4., Římskokatolická farnost Knířov: srdečně zve na poutní slavnost v kostele Zvěstování Panny 

Marie konanou za účasti převora kláštera v Olomouci Jindřicha Poláčka, kaplana děkanátu Olomouc  

pro mládež. Program pouti: 15:15 (odjezd autobusu od zdravotního střediska ve VM), 15:30 (sraz u sochy sv. 

Josefa, modlitby, požehnání), 15:40 (odchod pěších poutníků knířovskou poutní cestou, křížová cest, případně 

odjezd autobusem), 16:15 (příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově), 16:30 (modlitba sv. růžence), 

17:00 (bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně, po skončení následuje malé občerstvení na faře  

a před farou), 18:40 (odjezd autobusu zpět do VM). Prosíme, podpořte nás se zajištěním občerstvení na pouť.  

 Prosíme o průběžné příspěvky dle vašich možností 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 z 

Indie (chlapce Abin Babu, 13 let a na děvče Thanuju S. Pattil, 14 let). Tato částka se platí 1x za rok. O výsledcích 

sbírky vás budeme průběžně informovat. Již se podařilo vybrat: 1715,- Kč. Bližší informace o dětech viz u 

pokladny v kostele.  
 

DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE: 

 Na webu signály.cz sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže, sdílení modliteb, také 

finanční podpora dobrých nápadů.  

 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.  Již je přihlášeno 41 dětí. 

 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). Již je přihlášeno 9 dospělých a 16 dětí. 

 Při sobotní (24.3.) a nedělní (25.3.) sbírce se při mši sv. se ve farnosti VM vybralo celkem 6 647,- Kč. Děkujeme. 

NEDĚLE 1. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  

     07:30 – mše sv. v Zámrsku (PPM) 

        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 (PJK) 

 



POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 Neděle 1.4., 16:00, CB Vysoké Mýto: Velikonoční slavnost – chvály a uctívání, oslava vzkříšení, radost  

ze spasení, společenství v kavárně (hraje kapela Naam). Viz leták ve farní vitríně.  

 Sobota 7.4., 19:00, České Heřmanice: Mládež z choceňské farnosti pořádá Modrý bál – ladíme s přírodou. 

Výtěžek poputuje na podporu rodiny v těžké životní situaci. Vstupenky (á 220,- Kč) zakoupíte v PAPu kafé nebo 

na www.modrybal.cz 

 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.) 
 

 

EVANGELIUM:   Jan 20,1-9  Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu  

a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého 

Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli  

a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. 

Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel  

do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, 

ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl  

a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledníci dostanou do košíku vajíčka, ale zdají se jim nějaká divná. „Paní, ty vajíčka se vám nějak srazily, ne?″ „Ale ne, hoši, ty 

jenom zdražily, tohle jsou obarvené ořechy.″ 

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

tel. 465 420 983 

BOHOSLUŽBA SLOVA – VYZNÁNÍ VÍRY A PŘÍMLUVY 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci dne 14.2.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)   
 

POKRAČOVÁNÍ V KATECHEZÍCH O MŠI SV.  

Naslouchání biblickým čtením, které se prodlužuje v homilii, reaguje na právo Božího lidu „v  

hojnosti dostávat z duchovního pokladu Božího slova“ (Úvod k mešnímu lekcionáři,45). Každý z nás,  

když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak  

správně vyloženo v kázání. Je to právo!  

Pokud se Boží slovo dobře nepřečte a jáhen, kněz či biskup o něm zaníceně nekáže, nedodržuje se právo věřících.  

Máme právo naslouchat Božímu slovu. Pán mluví pro všechny, pastýře i věřící. Klepe na srdce lidí, kteří se účastní  

mše svaté a kteří jsou různého stavu, věku a životní situace. Pán svým Slovem utěšuje, povolává, podněcuje zárodky 

nového a smířeného života. Jeho Slovo klepe na srdce a mění je. 

Chvíle ticha po kázání proto duši dovoluje, aby se v ní usadila přijatá setba a zrodilo se předsevzetí svolit k tomu, co 

Duch každému člověku vnukl. Ticho po kázání. Krásné ticho, které zde má nastat a kde má každý myslet na to, co 

vyslechl. 

Jak mše pokračuje po tomto tichu? Osobní odpověď víry se včleňuje do vyznání víry celé církve, vyjádřeného 

v Krédu. Vyznání víry při mši svaté pronášíme všichni. Symbol víry, pronášený celým shromážděním, je společnou 

odpovědí na to, čemu se společně naslouchalo v Božím slovu (srov. Katechismus katolické církve, 185-197). Mezi 

nasloucháním a vírou existuje podstatná spojitost. Jsou propojeny. Víra se totiž nerodí z představivosti lidské mysli, 

nýbrž, jak připomíná sv. Pavel, „víra je z hlásání a hlásání se pak děje slovem o Kristu“ (Řím 10,17). Víra se proto 

sytí nasloucháním a přivádí k Nejsvětější svátosti. Pronášení Kréda tedy umožňuje, že liturgické shromáždění 

opětovně „vyznává velká tajemství víry, dříve než je začne slavit v eucharistii“ (Všeobecné pokyny k římskému 

misálu, 67). Symbol víry poutá eucharistii ke křtu, přijatému „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“, a připomíná, 

že svátosti lze pochopit ve světle víry církve. 

Odpověď na vírou přijaté Boží slovo se poté vyjadřuje ve společné prosbě, nazývané přímluvy nebo modlitba 

věřících, která zahrnuje potřeby církve i světa (srov. Všeobecné pokyny k římskému misálu, 69-7, Úvod k mešnímu 

lekcionáři 30-31). Otcové II. Vatikánského koncilu chtěli zejména o nedělích a svátcích obnovit tuto modlitbu, 

následující po evangeliu a kázání, aby se tak „s účastí lidu konaly prosby za svatou církev, za ty, kdo vládnou, za ty, 

které tísní různé těžkosti, za všechny lidi a za spásu celého světa (srov. Sacrosanctum Concilium,53; 1 Tim 2,1-2). 

Pod vedením kněze, který prosebnou modlitbu uvozuje a uzavírá, tak „lid vykonává úkol svého křestního kněžství 

tím, že prosí Boha za spásu všech lidí“ (Všeobecné pokyny k římskému misálu, 69). Po jednotlivých přímluvách, 

předčítaných jáhnem nebo lektorem, se shromáždění připojuje k jeho hlasu prosbou: „Prosíme tě, vyslyš nás“. 

Nakonec si připomeňme, co nám řekl Pán Ježíš: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, 

oč chcete, a dostanete to“ (Jan 15,7). My tomu ale nevěříme, protože máme slabou víru. Kdybychom však měli víru 

jako hořčičné zrno, říká Ježíš, dostali bychom všechno. „Můžete prosit, oč chcete, a dostanete to“. V onu chvíli 

modlitby věřících po vyznání víry nastává čas, abychom Pána prosili o to nejzásadnější za celou mši svatou, za to, co 

potřebujeme a chceme. „Dostanete to“ – tím či oním způsobem, ale „dostanete“. „Všechno je možné tomu, kdo 

věří“, řekl Pán. Jak reagoval onen muž, na kterého se Pán s tímto slovem obrátil? „Věřím! Pomoz mé slabé víře! 

Můžeme vyslovit totéž: „Pane, věřím, ale pomoz mé slabé víře“ a v tomto duchu se také máme modlit. K nebi 

nicméně nikdy nevzlétnou nároky, vycházející ze světské logiky, a také zůstanou nevyslyšeny sebevztažné prosby 

(srov. Jak 4,2-3). Přímluvy, kvůli kterým se věřící lid zve k modlitbě, mají dát hlas konkrétním potřebám církevního 

společenství i světa a vyhnout se konvenčním, krátkozrakým formulacím. Modlitba věřících, která uzavírá 

bohoslužbu slova, nás vyzývá, abychom si osvojili pohled Boha, který se ujímá všech svých dětí. 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme se na příští 2. neděli velikonoční (Božího milosrdenství),   

1. čtení – Sk 4,32-35,  2. Čtení – 1 Jan 5,1-6, Evangelium – Jan 20, 19-31 
 

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

