Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 6. prosince 2015 do 13. prosince 2015
NEDĚLE 6. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl)
PONDĚLÍ 7. prosince – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
14:00- mše sv. v Ledaxu (PPM)
17:00- mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM z následující slavnosti (PPM)
ÚTERÝ 8. prosince – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
06:15 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
ZA MARII A JOSEFA MICHALCOVY, JEJICH DCERU A ZETĚ
STŘEDA 9. prosince – SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA RODIČE TOMÁŠOVY, JANA, MAGDALENU, JOSEFA A VNUKY
VÁCLAVA A PAVLA
ČTVRTEK 10. prosince – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
15:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA MARII POLÁKOVOU A TY RODY
PÁTEK 11. prosince – SV. DAMASA I., PAPEŽE
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl)
SOBOTA 12. prosince – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ)
08:00 – rorátní mše sv. v kapli ve VM (P. Mannl)
ZA MARII LNĚNIČKOVOU A TEN ROD, RODINU ŽOČKOVOUA
HARYCHOVOU
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 13. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODIČE BOBKOVY A ZETĚ JAROMÍRA
10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
Dnes bude výstav Nejsvětější svátosti, zapisujte se ke službě a modlitbě. Do 12 hod v kostele, od 13 hod
v kapli na faře (Snažte se prosím vstupovat v celou hodinu, nebo o ½, případně si zaťukejte na okno kaple).
V pondělí 7. 12. se uskuteční od 18:30 pro děti a od 19:00 pro dospělé v Husově ul. další večer kurzu Alfa
pro Romy. Přednáška bude na téma Jak mluvit s druhými o víře.
Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 10.12. v 19:00 na faře.
Misijní klubko v pátek 11. 12. nebude. Slovíčko na týden: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!
(máme svá srdce připravit na příchod, narození Ježíška). Příští neděli 13.12. budete mít možnost zakoupit si
výrobky z misijního klubka a podpořit tak misie. Také se budou prodávat misijní pohledy.
V neděli 13.12. od 16 hod bude v kostele sv. Vavřince tradiční předvánoční koncert.
8. prosince 2015 začíná mimořádný Svatý rok milosrdenství (Milosrdní jako Otec), který je na začátku
spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. V Královéhradecké diecézi budou otevřeny tyto svaté brány:
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha 13. prosince v 15.00 hodin, Luže, Poutní kostel Panny Marie
Pomocnice na Chlumku 1. ledna 2016 v 9.30 hodin, Želiv, kostel Narození Panny Marie 1. ledna 2016 v
10.30 hodin.
V úterý dne 15. 12. se koná v církvi bratrské (CB) adventní ekumenická bohoslužba od 18 hod.
Rádi bychom pozvali děti na adventní „vesmírný“ víkend, který se bude konat od pátku 11.12. do soboty 12.12.2015
v diecézním centru pro mládež Vesmír v Orlických horách. Zájemci se mohou hlásit na
e-mailu:

rkfvmyto@tiscali.cz, nebo na tel. 728 185 336, nebo 730 194 822
Je možné zapisovat mše svaté na 1. pololetí roku 2016.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 28. 11. 2015 byla 4.629 Kč.

Sbírky na plošné pojištěné II v našich farnostech dne 15. 11. 2015 byly ve V.M. 5.140 Kč, Knířov 135 Kč,
Vraclav 555 Kč, Zámrsk 240 Kč.
Evangelium / Lk 3,1-6 1V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v
Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě,
Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, 2za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn
Zachariášův. 3Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. 4Tak je psáno v
knize proroka Izaiáše: “Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! 5Každé údolí ať
je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se
uhladí! 6A každý člověk uzří Boží spásu.”
Evangelní čtení je součástí vyprávění o činnosti Jana Křtitele před Ježíšovým veřejným vystoupením (Lk 3,120). První dva slavnostní verše zařazují tyto události do rámce světových dějin, aby se naznačil jejich
univerzální a světový dosah: proto jsou jmenováni představitelé politické a náboženské moci. Ježíšův
předchůdce dostává své povolání na poušti, která je už ve SZ místem setkání s Boží milostí. Pak začíná vyzývat
k obrácení a ke křtu, které jsou přípravnými kroky na Pánův příchod. Tzv. Janův křest nepřinášel odpuštění (Sk
19,1-7), protože byl jen prorockým znamením eschatologického očištění (Ez 36,25n.), které přinese všem Boží
spásu (v. 6) skrze životodárného Ducha (Mk 1,8). K hlubšímu porozumění textu
1 Máme tu nový úsek Lukášova evangelia, obsahující Ježíšovo veřejné vystoupení. Nejprve se ovšem
pojednává o Janu Křtiteli, který připravuje cestu přicházejícímu Pánu. Jan není pouze předchůdcem Páně, ale
také postavou, která stojí na přechodu dvou etap: “období až po Zákon a Proroky” a období Ježíšova. Záměrem
této perikopy je ukázat na Jana jako na toho, který zahajuje dobu spásy.
Datování Janova vystoupení není zcela jisté, ale skoro všichni vykladači se shodují na srpen/září roku 28-29 po
Kristu. Lukáš tu jmenuje různé oblasti, které spadaly pod pravomoc údělných knížat: Iturea a Trachonitis (v
severní části Zajordání, u hranic se Sýrií, jižně od Damašku), Abiléna (severozápadně od Damašku).
2 Není jednoduché rozluštit, co Lukáš míní označením “velekněz”. Velekněz mohl být jen jeden – a tu jsou
jmenováni dva! Vyřešení záhady může být prosté: bývalý velekněz užíval nadále toto označení (čestné, ve
smyslu “emeritní velekněz”). A uvedením obou velekněží Lukáš vyjádřil, že židé byli v té době pod silným
vlivem těchto dvou postav. A v tomto kontextu se odehrává povolání Jana Křtitele. Zatímco Marek se omezuje
pouze na konstatování, že Jan kázal na poušti, Lukáš předesílá, že tato činnost je plodem Božího povolání.
Otázka na tělo: těšíš se doopravdy na setkání s Kristem? Asi moc ne, že? Proč? To je jednoduché: Ježíše znáš (a
známe) tak málo! Jak se můžeme těšit na někoho, koho osobně neznáme, koho jsme nikdy nepotkali tak jako
jiné lidi! Těšíme se vždycky na někoho, kdo je nám sympatický, blízký, příjemný. Těšíme se na toho, s kým je
nám dobře – protože se cítíme “jako doma”, uvolněni, bez křeče a zábran. My lidé potřebujeme učinit osobní
zkušenost, setkat se s druhým. A kdo z nás se může “pochlubit” takovou zkušeností s Ježíšem? A pak není divu,
že se na něj nemůžeme kdovíjak těšit!
Bez studu si můžeme přiznat, že se těšíme spíš na návštěvu dlouholetého přítele než na Krista. Nemusíme být v
rozpacích, když uznáme, že je nám tak příjemně v blízkosti takového člověka… Klidně si to přiznejme… a
přiznejme si také to, že “je to tak dobře”, že s takovým člověkem jsme tak rádi! Ano, vždyť všechno autenticky
lidské (přijetí, objetí, pohlazení, pozorné naslouchání, vcítění se) je… Boží! Právě skrze druhé lidi můžeme už
teď poznávat a zakoušet (a to je velmi důležité – my lidé potřebujeme zakoušet) Boží přijetí. Toto objevil už sv.
Augustin: “Bůh je všechno pro tebe. On je všechno to, co miluješ”. Všechno to, co milujeme, je vlastně
samotnou Boží dobrotou (vylitou ve stvoření). Takže když toužíme po blízkosti dobrého přítele… toužíme
vlastně po přítomnosti Boží. To dobré, co prožíváme v autentickém vztahu, je předchutí toho, co jednou naplno
prožijeme s Bohem… až ho uvidíme tváří v tvář. A není tedy tak úplně pravda, že se skoro nikdo netěší na
Krista. Spíš platí: všichni se na něj těší.
A tak kdykoli jsme “celí nadšení”, že se můžeme setkat s milovanou osobou… těšíme se (nevědomky) na
setkání se samotným Bohem. Vždyť “Bůh je všechno to, co miluješ” – a ještě skvělejší!
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Čtyři etapy života: 1. věříš na Mikuláše 2. nevěříš na Mikuláše
3. děláš Mikuláše 4. vypadáš jako Mikuláš
POSLEDNÍ SLOVO MÁ MINISTRANT: Ministrant přijde do kostela a říká panu faráři: „Pane farář, včera
sem našel hodinky.“ „Doufám, že sis je nenechal.“ „Ne, už sem je prodal.“
rkfvmyto@tiscali.cz
Připravujeme se na příští neděli – 3. neděli adventní
tel. 465 420 983
1. čtení – Sof 3,14-18a; 2. čtení – Flp 4,4-7; Evangelium Lk 3,10-18
www.katolik.vmyto.cz

