Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 25. dubna do 2. května 2021
NEDĚLE 25. DUBNA 2021 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku
ZA P. JIŘÍHO MANNLA
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 26. DUBNA 2021 – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
15:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ÚTERÝ 27. DUBNA 2021 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
STŘEDA 28. DUBNA 2021 – STŘEDA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVA SEVERU A RODIČE Z OBOU STRAN
ČTVRTEK 29. DUBNA 2021 – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BOŽENU MACÁKOVOU, MANŽELA A FRANTIŠKA LOSKOTA
13:30 – bohoslužba slova na LDN Hradecká (PPM)
PÁTEK 30. DUBNA 2021 – PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 1. KVĚTNA 2021 – SV. JOSEFA DĚLNÍKA
14:00 – křest Markéty Štohanzlové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVA SEDLÁKA
NEDĚLE 2. KVĚTNA 2021 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku
ZA FARNOSTI
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
Zatím stále platí 10% obsazenost míst na mši sv. Na sobotní a nedělní mši sv. ve VM se prosím zapisujte na listu
ve vchodě do kostela nebo se ozvěte mailem. Pomůžete nám tak lépe rozvrhnout obsazenost. Děkujeme.
Dnešní sbírka je věnována na kněžský seminář a formaci bohoslovců.
Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; Pá 9.7.-pá 27.7.: Letní dětský
tábor Vranice 2020
Nedělní sbírka ve VM: 18.4. 4.329 Kč. Bohu díky!
EVANGELIUM: Jan 10,11-18 Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý
za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje
a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce
znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec
miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám
moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“
OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: PANNA MARIA A JEJÍ PŘEHNANÉ UCTÍVÁNÍ
Dobrý den, předem děkuji za čas věnovaný zodpovězení mého dotazu. Je mi 19 let. Trochu jsem se začal
zajímat o víru, občas zajdu do kostela, čtu Bibli, ale některé věci mi jdou dost proti srsti. Např. mi vadí
přehnané uctívání Panny Marie. Vždyť Bible tvrdí, že jediný plnohodnotný prostředník mezi Bohem a lidmi je Ježíš
Kristus. Proč ten titul "Matka Boží"? Podle mě Bůh nemá matku! Bůh Otec je matkou i otcem Kristovým zároveň.
Maria není Matkou – Bohyní
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Dovolím si odpovědět jen stručně. Jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi je
skutečně pouze Ježíš Kristus (1 Tim 2,5). Pokud se hovoří o zprostředkovatelské úloze Panny Marie, je to odvozeno
právě od jejího mateřství: Boží Syn přijal na sebe lidskou přirozenost jejím prostřednictvím. Titul Matka Boží
samozřejmě neznamená nějakou Mariinu nadřazenost nad Bohem nebo to, že by byla jakousi Matkou-Bohyní. Maria
zůstává lidskou bytostí, kterou si ale sám Bůh vybral k tomu, aby se jejím prostřednictvím Bůh stal v Ježíši Kristu také
člověkem. Že bude Marii prokazována úcta, je předpověděno už ve chvalozpěvu Magnificat (Lk 1,48).
(Převzato z www.vira.cz)

CO ZNAMENÁ MÁJOVÁ POBOŽNOST?
Májová pobožnost je oblíbená lidová mariánská
pobožnost, která má své místo v římskokatolické církvi.
Už ve středověku je možné zaznamenat zvláštní
mariánské pobožnosti spojené s měsícem květnem.
Šiřitelé křesťanství se snažili tímto způsobem převážit
vliv pohanských májových slavností římského a
germánského původu. Pravý rozmach ve vývoji
májových pobožností započal teprve v 17. století až se
na konci 19. století ustálil do dnešní podoby
každodenního slavení po celý měsíc květen.
Pobožnosti se konají denně obvykle navečer před
ozdobeným oltářem nebo sochou Panny Marie.
Neexistuje žádný závazný liturgický předpis o její
formě. Květen se často z velké části překrývá s
velikonoční dobou liturgického roku, proto Kongregace
pro bohoslužbu a svátosti doporučuje, aby se tímto
druhem pobožnosti více osvětlovala účast Panny Marie
na velikonočních a letničních událostech.
Pobožnost může vést duchovní i laik v kostele, ale i
mimo něj třeba u Božích muk v polích. Jedná se obvykle
o sled mariánských písní, modliteb, litanií, případně
naučné náboženské četby. Měsíc květen je zakončen
liturgickým svátkem Navštívení Panny Marie, což může
májovým pobožnostem dodat slavnostní závěr.
Mariánský oltář při májové pobožnosti v kostele
sv. Vavřince – jak ho zdobili naši předkové...

Nabízíme k prodeji vystřihovací model kostela sv.
Vavřince, jehož autorem je Petr Páv a Ing. Arch.
Michal Leňo podle dokumentace autorizovaného
stavitele Františka Schejbala. Cena 200 Kč.

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete tento detail?
Otázka z 18.4.2021: Víte, kdo je na této vitráži a kde ji najdete? Jedná
se o vitráž sv. Vojtěcha a najdete ji v presbytáři kostela sv. Vavřince.
https://farnostvmyto.cz/ facebook Farnost Vysoké Mýto
rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983
www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (2.5.2021) 5. neděle velikonoční: 1. čtení
Sk 9,26-31; 2. čtení: 1Jan 3,18-24; Evangelium Jan 15,1-8

