Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 10. března do 17. března 2019
NEDĚLE 10. BŘEZNA 2019 – 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANEŽKU TALACKOVOU,
SOUROZENCE, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z TOHO RODU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 11. BŘEZNA 2019 – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 12. BŘEZNA 2019 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
STŘEDA 13. BŘEZNA 2019 – STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ (výroční den zvolení papeže Františka)
13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA ZEMŘELÉ RODIČE RŮŽENU A FRANTIŠKA
HORSKÝCH, RODINU ZAMASTILOVU, RANDOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2019 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
08:00 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RODINU KVAPILOVU, PTÁČKOVU, SYNA
EDUARDA, VNUKA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY A ZA DUŠE V OČISTCI
13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM)
PÁTEK 15. BŘEZNA 2019 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ
16:55 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
17:30 – zádušní mše sv. ZA ZDEŇKU MISTROVOU v chrámu sv. ve VM (PPM)
SOBOTA 16. BŘEZNA 2019 – SOBOTA PO 1. 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) PROSÍME, BOŽE, PODLE TVÉ VŮLE
PŘIJMI POD OCHRANU A POŽEHNEJ VNOUČATŮM KRISTÝNĚ, TEREZE, ADAMOVI,
PROKOPOVI, HELENĚ, ZA UZDRAVENÍ KRYŠTOFA A JEJICH RODIČŮM
NEDĚLE 17. BŘEZNA 2019 – 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:25 – křížová cesta v chrámu sv. Vavřince
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU LAIBNEROVU, POSLUŠNOU,
VÍTROVU, FAIGLOVU, KUBÍKOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V zadní části kostela máte možnost si pořídit brožurku průvodce postem královéhradecké diecéze za 32 Kč a
Katolický týdeník za 15 Kč.
V postní době bude každý pátek od 16:55 a neděli od 8:25 modlitba křížové cesty v kostele.
St 13.3., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
Po 25.3., Slavnost Zvěstování Páně v 17:00: Knířovská pouť. Program viz plakát ve farní vitríně.
Pá 29.3. – So 30.3., chrám sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána (adorace, modlitby, rozhovor s knězem). Prosíme
o podporu se zajištěním služeb při adoraci. Zapisujte se, prosím, u paní Jarmily Jiskrové.
Ve farní vitríně si můžete přečíst poselství papeže Františka k postní době 2019.
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. se ve farnosti VM na Svatopetrský haléř vybralo celkem 4.783,-Kč.
Sbírka Adopce na dálku: prosíme o příspěvky dle vašich možností do třídílné pokladničky uprostřed kostela.
Celkově je potřeba vybrat 13.000,- Kč, kterou se farnost VM zavázala přispívat na dvě děti z Indie (chlapec Abin
Babu, 14 let a dívka Thanuja S. Pattil, 15 let). Tato částka se platí 1x za rok. O výsledcích sbírky budeme průběžně
informovat v ohláškách. Více info o dětech u třídílné pokladničky uprostřed kostela. Již se podařilo vybrat 945,- Kč.
NABÍDKY A INFORMACE OD SOUSEDŮ:
Upozorňujeme na nový zajímavý seriál 2minutových videí o mši svaté na kanále youtube.com/liturgiecz
Ne 10.3., 17.3., 24.3. vždy v 16:30, Česká Třebová - přednáškový sál Městského muzea: březnový cyklus
přednášek o rodině a mezilidských vztazích. (10.3. Gender, genderová studia a genderová ideologie; 17.3. Co
rodinu ohrožuje zvnějšku; 24.3. Zkušenosti s genderem z pohledu maminky na základě 16-ti let života ve Švédsku).
EVANGELIUM: Lk 4,1-13 Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho
pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se
z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru,
jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože
mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl:
„Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!’“…

POSTNÍ DOBA JE ČASEM OBNOVY A OBRÁCENÍ SE K BOHU
Specifika postní doby
Liturgická barva postní doby je fialová. Při nedělní mši svaté se nezpívá gloria, kromě
slavností. V postní době není dovoleno zdobit oltář květinami a hudebních nástrojů se může
použít jen na podporu zpěvu, výjimku tvoří 4. neděle postní - Laetare, a také slavnosti a svátky.
Zajímavostí je, že pro východní církve začíná postní doba již v pondělí před popeleční středou a je to zároveň den
přísného postu. Na popeleční středu se popelec neuděluje a celou postní dobu jsou středy a pátky tzv. aliturgické dny.
Znamená to, že se neslouží mše svatá, ale tzv. liturgie předem posvěcených darů.
Doba postní je vrcholem přípravy katechumenů na křest
Doba postní je také poslední fází přípravy katechumenů na přijetí svátosti křtu. Na začátku postní doby jsou tito
katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu. Součástí této poslední přípravy jsou tzv. skrutinia, tj. malé exorcismy s
modlitbou za katechumeny, kdy se jim vyprošuje duch kajícnosti, správné chápání hříchu a pravá svoboda Božích dětí.
Tato skrutinia se udělují o 3., 4. a 5. neděli postní a mají specifické texty (z liturgického cyklu A). V této fází přípravy
jsou katechumenům také svěřeny poklady církve - modlitba Otčenáš a Vyznání víry. Na Bílou sobotu se koná
obřad Složení vyznání víry, kdy čekatel křtu říká vyznání víry – buď apoštolské, nebo nicejskocařihradské, podle toho,
který text mu byl svěřen.
Postní doba je příležitostí k obnově
Zatímco katechumeni se připravují na svůj křest, pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu o
Velikonocích. Jelikož postní doba je příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování
do domu Otcova, konají se také v mnoha farnostech duchovní obnovy, které jsou příležitostí k zastavení se a novému
návratu, jak k tomu vybízí prorok Joel: „Navraťte se ke svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a
nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem!“ (Jl 2,13).
V postní době má tedy člověk pracovat na proměně a obnově svého života, aby mohl žít opět plně jako křesťan. Má
obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život křesťana
křesťanským. Nemělo by ale jít pouze o lidské úsilí, neboť křesťanská teologie a spiritualita považuje půst za
Boží milost, kdy člověk naslouchá Božímu slovu a svůj život podle něho uzpůsobuje.
Tři pilíře postní doby
Almužna: Slovo almužna znamená z řečtiny milosrdenství. Jde o mnohem víc než o pár mincí žebrákovi. Jde o to, že se
máme stávat milosrdnými, tedy velkorysými, odpouštějícími lidmi, se srdcem milým a otevřeným, že se máme stát
Bohu podobnými. Je to cíl vysoký, ale krásný, jediný, k němuž má člověk směřovat, chce-li se stát skutečně v plném
smyslu člověkem.
„Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u
lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé
dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,2-4)
Modlitba: Modlitba není automatické odříkávání modliteb, nýbrž trávení času s Bohem, stálý život v jeho přítomnosti.
„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích;
amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k
svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,5-6)
Půst: Postem není myšleno jen samotné odepření si jídla či něčeho jiného (např. masa, alkoholu, sladkostí, sledování
televize, dojíždění autem, tanečních zábav...). Nejedná se o obyčejný sebezápor, odřeknutí si něčeho, co je v našem
životě postradatelné, zbytečné, překážející či co nás spoutává. Znamená to, že zříkáním se těchto věcí získáváme
něco jiného a většího a dáváme tak ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe. Stáváme
se totiž citlivějšími pro Boží přítomnost a díky tomu také milosrdnějšími lidmi.
„A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí;
amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval
lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,16-18)
Neděle postní doby
Dle úvodních slov vstupní antifony má prvních pět postních nedělí tyto názvy:
1. neděle postní: Invocavit
Invocavit me = Povolal mne
Tuto neděli, pokud se tak nestalo již na Popeleční středu, je svěcen popel a věřícím je udělován popelec. Pokud byl
popelec ve farnosti udělován na Popeleční středu, můžou ti, kteří se tohoto obřadu nemohli zúčastnit, přijmout popelec
na začátku nedělní mše svaté.
Ostatní postní neděle představíme v příštích ohláškách.
Blahopřejeme Tanečnímu souboru Česká beseda, který získal Výroční cenu města
Vysokého Mýta za rok 2018 za uspořádání setkání tanečních souborů Pardubického
kraje na vysokomýtském náměstí v rámci Městských slavností.
Připravujeme se na příští neděli (17.3.2019): 2. neděle postní,
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18, 2. čtení: Flp 3,17-4.1, Evangelium: Lk 9,28b-36
http://www.katolik.vmyto.cz/, tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

