Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 4. dubna do 11. dubna 2021
NEDĚLE 4. DUBNA 2021 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku
ZA FARNOSTI A S PROSBOU ZA UKONČENÍ PANDEMIE KORONAVIRU
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 5. DUBNA 2021 – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. FRANTIŠKA BENEŠE
10:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
ÚTERÝ 6. DUBNA 2021 – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. JOSEFA KRAJÍČKA
STŘEDA 7. DUBNA 2021 – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROSLAVU A VLADIMÍRA ČIHÁKOVY A CELÝ ROD
ČTVRTEK 8. DUBNA 2021 – ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA FRANTIŠKA A MARII BERÁNKOVY A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 9. DUBNA 2021 –PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ALOISE A ANNU LOSKOTOVY, DCERU BOŽENU A JEÍ ZEMŘELÉ DĚTI A ZETĚ
SOBOTA 10. DUBNA 2021 – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
11:00 – mše sv. při pohřbu paní Marie Havránkové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JARMILU RAJMOVOU, PAVLA RAJMA A RODINY MORAVCOVU A RAJMOVU
NEDĚLE 11. DUBNA 2021 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – křest Jana Mrvy, živý přenos na facebooku
ZA NAŠE PATÝŘE A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
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.
Děti s vyplněnými postníčky si můžou přijít pro sladkou odměnu.
V so 10.4. a o ne Božího milosrdenství 11.4. se bude při mších sv. ve všech farnostech udělovat svátost nemocných.
Přijmout ji má každý křesťan, který je v ohrožení života pro nemoc nebo stáří (cca po 60. roku). Při déle trvající
nemoci, kdy se stav zhorší, může se svátost udělit znovu, může být udělena i před nebezpečnou operací. Starší lidé,
kteří slábnou věkem, ji mohou přijmout, i když netrpí zjevnou nemocí.
7.4., 14.4., 21.4.: třídenní praktický seminář na porozumění společné plodnosti manželů: Odevzdávám se ti,
přijímám tě. Bude probíhat i online. Více info ve vitríně a na https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-prorodinu/aktualne-pro-vas-pripravujeme
Centrum pro rodinu pořádá online besedy. Více info ve vitríně a na https://www.bihk.cz/sites/default/files/kestazeni/2021/03/Besedy%20CPR_Hrdlicka.jpg
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: 28.3. 4.180 Kč, sbírka na Zelený čtvrtek: 2.070 Kč, na Velký pátek: 1.298 Kč. Bohu díky!
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.
OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH – KDY JI MOHU
PŘIJMOUT?

Mám dlouhodobé zdravotní problémy. Jsem nemocná, ale nikoliv na umření. Chtěla bych vědět, jaké podmínky musí
člověk splňovat pro udělení svátosti nemocných.
Posila pro snášení obtíží spojených s nemocí
Jako odpověď bych Vám především uvedl několik
poznámek z Úvodu Obřadů pomazání nemocných. Tedy
kdo může přijmout svátost nemocných:
Č. 8: "Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší
péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo
stářím. Pro posouzení, zda se jedná o vážné onemocnění,
postačí rozumné odůvodněné pravděpodobné mínění, bez
zbytečné úzkostlivosti; a pokud by bylo třeba, je možno
poradit se s lékařem".
Č. 10: "Před chirurgickým zásahem (operací) je možno
udělit svátost pomazání nemocných tehdy, je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění".
Č. 11: "Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátostné pomazání, i když není vidět nějakou
nebezpečnou nemoc".
Doporučil obrátit se přímo na Vašeho pana faráře s prosbou o udělení svátosti nemocných. Farář je za péči o nemocné
ve farnosti přímo odpovědný. Přeji Vám a modlím se za to, abyste v této svátosti nalezla posilu pro snášení obtíží
spojených s nemocí i dar zdraví.
UŽ ROK TRVÁ HROZNÁ PANDEMIE
Dobrý den, už rok trvá hrozná pandemie. Bohoslužby jsou omezené i počtem účastníků. Je to už stresující, protože
člověk potřebuje povzbuzení a duchovní podporu slyšet "naživo". Doma se modlíme, sledujeme bohoslužby v mediích.
Zajímalo by mě, když se pořád píše a mluví, jak máme být opatrní, nosit respirátory atd., co dělat? A přitom se díváme
na ty neukázněné, co dál? Snažíme se vše dodržovat. Ale jít na mši se bojíme, když tam jdu, tak se strachem z nákazy.
Znám farnost, kde mají podpisové archy, že je tam povoleno 20 lidí na mši. Takže moc šancí se tam dostat není. Můžete
mi říci, jak to vlastně je? Kolik lidí je v současnosti povoleno na mších?
Situace je čím dále katastrofálnější v počtu nemocných. Média pořád hlásají kdeco, ale nikdy nezmíní, jak je to s
církvemi a kolik lidí může být v kostele přítomno. Můžete mi prosím na to odpovědět? O církvích a křesťanech se nikdy
moc nemluví. Jenže nejen chlebem živ je člověk. To potřebné "domácí vězení", které sice chápu a dodržuji, je naprosto
ubíjející. A očkování mám v nedohlednu, protože jsou kolem toho pořád nějaké problémy, mírně řečeno. Takže závěr
života kvůli nezodpovědnosti lidí asi strávím zavřená doma? A nedej Bože, abychom potřebovali nemocnici a nějaké
léčení a závažnou nemoc. Takto jsem si svůj závěr života rozhodně nepředstavovala. Takže, když se bojím jít i do
kostela, tak mám těžký hřích? Vždyť i kněží jsou stále vystavováni nákaze. Snaží se nám dodat duchovní posilu a sami
jí jistě také potřebují. Děkuji Vám za odpověď a přeji Vám Boží ochranu a pomoc.
Šance k prohloubení vztahu s Bohem
Dobrý den, paní ... děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte v této nelehké a složité době. Nejprve k Vaší
otázce, kolik lidí je v současnosti povoleno na mších a jak je to vlastně s církvemi. Pokyny jsou popsané např. na
webových stránkách České biskupské konference zde: Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna - Církev.cz
(cirkev.cz). Kostel při bohoslužbách je možné zaplnit do 10% kapacity kostela k sezení. Farnosti toto nařízení řeší
různě, buď podpisovými archy nebo elektronickou cestou apod. Souhlasím s Vámi, že mnohdy je složité se do kostela
dostat. Rozumím také tomu, že máte obavy jít do kostela ze strachu z nákazy. Neúčast na bohoslužbě v této době těžký
hřích není, spíš by se jím mohl stát tehdy, kdybychom ohrožovali své zdraví nebo zdraví někoho jiného.
Zmiňujete také službu kněží, kteří poskytují duchovní posilu. Kněží, kteří přemýšlejí, jak být lidem co nejvíc na blízku
a přinášet jim útěchu a naději. Děkujme za ně. To, co pro ně můžeme dělat, je svěřovat je do svých modliteb s prosbou
o ochranu a posilu. Prožíváme dobu, kdy se můžeme cítit osamoceni a může nás ochromovat beznaděj. Něco
podobného prožíval Ježíš na poušti, v Getsemanské zahradě, na kříži…, ve všem, co si připomínáme v postní době,
kterou nyní prožíváme. Nakonec Ježíš vyšel jako vítěz díky tomu, že plně důvěřoval svému Otci. Tuto dobu můžeme
prožívat jako šanci k prohloubení osobního vztahu s naším Pánem. Máme k tomu dost prostředků – modlitbu, půst,
čtení Písma, zájem o druhé lidi… A máme také naději, že „je-li Bůh s námi, kdo proti nám“, jak píše apoštol Pavel v
listě Římanům. Milá paní ..., přeji Vám do srdce pokoj a víru, že nejsme sami a že bude líp. (Převzato z www.vira.cz)
DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete tuto sochu?
Otázka z 28.3.2021: Co znázorňuje tento obraz poznáte, ale víte, kde
se nachází? Scéna znázorňuje Poslední večeři a obraz najdete
v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově v levé oratoři.
Otázka z 21.3.2021: V jakém kostele najdete tuto křížovou cestu? Tuto
křížovou cestu najdete v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi.
https://farnostvmyto.cz/ facebook Farnost Vysoké Mýto
rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (11.4.2021) 2. neděle velikonoční: 1.
čtení Sk 4,32-35; 2. čtení: 1Jan 5,1-6; Evangelium Jan 20,19-31

