
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 23. února do 1. března 2020 

 
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 24. ÚNORA 2020 – PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 25. ÚNORA 2020 – ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
STŘEDA 26. ÚNORA 2020 – POPELEČNÍ STŘEDA (den přísného postu) 

16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby   
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) POŽEHNÁNÍ PRO POSTNÍ DOBU 

ČTVRTEK 27. ÚNORA 2020 – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
 08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM)  

ZA VLADIMÍRA VOMELU, VNUKA JANA, SETRY MARII A RŮŽENU, RODIČE, ŽIVÉ I 
ZEMŘELÉ ČLENY RODU, OCHRANU PANNY MARIE A DUŠE V OČISTCI  

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 28. ÚNORA 2020 – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) NA DOBRÝ ÚMYSL PANÍ PTÁČKOVÉ 

SOBOTA 29. ÚNORA 2020 – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (P. Bogdan Ganczarski)  

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

NEDĚLE 1. BŘEZNA 2020 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 
 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 na Knířově (PPM)  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  
 Dnešní sbírka je věnována na Svatopetrský haléř. 

 Nabízíme k prodeji průvodce postem královéhradecké diecéze. Cena 32 Kč.  
 Prostřednictvím mobilní aplikace „Postní kapky“, webových stránek www.postnikapky.cz či mailem nebo SMS 

můžete každý den dostat krátké inspirace. Jedná se o evangelium a zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka, liturgickou 

modlitbu pro daný den, biblický citát s inspirativní myšlenkou, o svátosti smíření a otázky ke zpytování svědomí. 
 Slavením Popeleční středy vstupujeme do svatopostní doby. Prosíme, přineste požehnané kočičky z loňských 

Velikonoc ke spálení do neděle 1.3. Při mši sv. se na Popeleční středu 26.2. bude udělovat v chrámu sv. Vavřince 
popelec na znamení obrácení. Popelec můžou přijmout všichni. Je to den přísného postu, tzn. zdrženlivosti od masa 
a omezení v jídle. Zákonem pokání zdrženlivosti od masa jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku, zákonem 
pokání a újmy v jídle jsou vázáni všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.  

 V postní době budou probíhat v pátek od 16:55 a v neděli od 8:25 v kostele sv. Vavřince křížové cesty. 

 Ne 23.2., 16:00, fara: kurz Up2Me.  

 St 26.2., fara, 15:45: Příprava dospělých na svátosti  
 St 4.3., fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s  P. Kunertem  

 Čt 5.3., fara, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže  

 So 14.3., 9:30-14:30, fara: Duchovní obnova s P. Pavlem Sandtnerem z Přibyslavi 
 Ne 28.6.-čt 2.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; Pá 3.7.-pá 17.7.: Letní dětský 

tábor Vranice 2020; Pá 17.7.-so 18.7., fara v Nových Hradech: Setkání táborníků za 25 let trvání tábora.  

 Sbírky ve Vysoké Mýtě: 16.2.2020 – 5.487 Kč. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 
 Královéhradecké biskupství žádá o zaslání zajímavých fotografií arcibiskupa Karla Otčenáška, případně i psaných 

vzpomínek na setkání a spolupráci s ním. Fotografie a příspěvky můžete zaslat do 29.2. na: srsen@bihk.cz  

 7.2. - 28.6., Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Výstava Uprostřed Koruny České.  
 Po 24.2., 17:00 Dolní Újezd, Dům s pečovatelskou službou a út 25. 2. Litomyšl, Nový kostel CB: přednáška Jany 

Siebrové, zakladatelky domácího hospice Duha v Hořicích, na téma hospicová služba, doprovázení umírajících. 

 Út 25.2., 18:00, Ledax: Zimní ples 

 So 29. 2. 8:00-17:30, Skuteč, Kulturní dům: Věda, víra a skauting.  

 Čt 28.5.-ne 31.5., Hora Maty Boží u Králík: Duchovní obnova pro manžele na téma Inspirativní postavy Nového 
zákona, vede P. Karel Moravec. 
 

www.katolik.vmyto.cz, tel. 465 420 983      
rkfvmyto@tiscali.cz  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

NEDĚLE 23. ÚNORA 2020 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
     07:30 – mše sv. kostele ve Slatině (PPM) 
     09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU KALÁBOVU 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (1.3.2020) 1. neděle postní: 1. čtení Gn 2,7-

9;3,1-7, 2. čtení Řím 5,12-19, Evangelium Mt 4,1-11 
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EVANGELIUM: Mt 5,38-48 Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám 
říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit 

a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od 
toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. 
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on 
dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, 
jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají 
i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 

 

Poselství papeže Františka k postní době  - „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) 
Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého 
tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, 

abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho duchovní 
dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme. 
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení: Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově 
smrti a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá, velmi konkrétní, 
takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“. Kdo věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si 

darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti. Pokud 

však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“, riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že 
zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti. V této 
postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která jsem napsal mladým lidem v 
apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A 
když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev 
prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“. Ježíšova smrt a jeho 
zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo 
tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících. 
2. Naléhavost obrácení: Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému jsme 
obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, 
„protože on mě miloval a za mě se obětoval“. Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto 
velice důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále 
předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. Modlitba může mít různou formu, 
ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu 

a k jeho vůli. V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti, abychom konečně zaslechli hlas našeho 
Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se 
nám podaří zakusit jeho nezištné milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, 
že snad jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu. 
3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi: Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. 
Nemůžeme to nikdy brát jako samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti. 

Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve a světa, vyjadřuje tento čas, daný 
nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se 
kterým Bůh „jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“, toto 

rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež 
Benedikt XVI. Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem. Nikoli takový, 
jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím, co nového by si mohli povědět nebo 
vyslechnout“. Povídání vycházející z prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V 
naší době se k nám může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků. 
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe: Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená 
soucítit s Kristovými ranami, které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí 
až po stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného 
bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává formou modloslužby. I dnes je důležité 
zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast 
na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší 
riziko, že se uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci 
ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020 jsem proto svolal do Assisi mladé ekonomy, 
podnikatele a change-makers, aby přispěli k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. 
Jak často opakuje magisterium, politika je významnou podobou lásky. Stejně tak bude důležité věnovat se ekonomice v 

duchu evangelia, který je duchem blahoslavenství. Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu 
Marii, abychom přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství 

a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká 
svým učedníkům: solí země a světlem světa. FRANTIŠEK 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdo je na tomto obraze? Kde ho v našem kostele najdete? Otázka z 16.2.2020: 

Co je na tomto detailu? Jedná se o detail otáčivého svatostánku na hlavním oltáři, který 
byl pro náš kostel zakoupený v roce 1787 ze zrušeného kláštera v Sedlci u Kutné Hory za 
1.000 zl. V Sedlci byl rozebrán a Alexiem Čiliákem ze Žamberkem u nás opět sestaven. 


