Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 17. ledna 2016 do 24. ledna 2016
NEDĚLE 17. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA ANTONII KINDLMANOVOU
PONDĚLÍ 18. ledna – PAMÁTKA PANNY MARIE. MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
16:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 16:00 – mše sv. v Naděje (P. Mannl)
ÚTERÝ 19. ledna – ÚTERÝ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 20. ledna – SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM (PPM)
18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ČTVRTEK 21. ledna – PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 22. ledna – SV. VINCENCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
19:00 – ekumenická bohoslužba slova za jednotu křesťanů v Husově sboru
SOBOTA 23. ledna – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM)
11:00 – křest Filipa Bartoše v kostele sv. Vavřince (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 24. ledna – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
Dnes máte možnost si po mši sv. v kostele vypůjčit z knihovny nové knihy a knihy o jednotě křesťanů.
V úterý 19.1. se koná další setkání Aglow. Hostem večera bude spisovatelka (narozená v Chocni) Marie
Frydrychová a bude mluvit na téma: Stará židovská svatba a obrazy, které z ní použil Pán Ježíš, aby svým
současníkům přiblížil svůj druhý příchod. Setkání začíná v 18:30 v době Bratrské jednoty baptistů.
Ve středu 20.1. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli.
Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí bude ve čtvrtek 21.1. od 19:15 na faře.
ČKA nás zve v úterý 19.1. od 18:00 do ZUŠ na přednášku prof. J. Sokola „Co chybí globálnímu světu?“.
Ve čtvrtek 19.1. probíhají od 14:00 v domově pro seniory Ledax oslavy 5 let provozu ve Vysokém Mýtě.
V pondělí 18. ledna začíná památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, týden za jednotu křesťanů.
V rámci tohoto týdne se bude konat v pátek 22.1. od 19:00 v Husově sboru ekumenická bohoslužba slova.
Slovíčko na týden Misijního klubka: Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
V sobotu 23.1. se po ranní mši sv. koná opět na faře setkání nejen seniorů.
V neděli 24.1. se koná od 16:30 v Církvi bratrské odpoledne chval a modliteb.
V pondělí 25.1. se koná od 18:00 na faře posezení farníků, kt. se aktivně zapojují do života farnosti.
Vedoucí asistent TS pro Vysoké Mýto Jana Stříteská děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
letošní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY za jejich čas a námahu, kterou této bohulibé činnosti obětovali. Zároveň
také všem dárcům, kteří přispěli na konto TS. Za Vysoké Mýto a okolí se celkově vybralo 130.709 Kč.
Zejména bychom chtěli vyzvednout práci rodiny Motyčkových (celkem vykoledovala 39.118 Kč)!
Za Vysoké Mýto se celkem vybralo 83.404 Kč: Marie Motyčková st.: 25.013 Kč, Pavel Mistr: 15.597 Kč,
Jaroslav Motyčka: 8.640 Kč, Jana Stříteská: 7.380 Kč, Marie Motyčková ml.: 5.465 Kč, Janko Kumorek:
4.572 Kč, Jaroslava Jílková: 4.504 Kč, Lubor Nováček: 3.330 Kč a kostel sv. Vavřince: 8.903 Kč.
Ve Slatině se celkem vybralo 11.908 Kč: Eva Veselíková: 7.040 Kč a Hana Faltusová: 4.868 Kč. Na
Vraclavi se celkem vybralo 10.426 Kč: Marie Novotná: 4.161 Kč, Leona Ochodnická: 3.693 Kč a Jana
Brýdlová: 2.572 Kč. V Zámrsku se celkem vybralo 16.794 Kč. V Knířově a Lhůtě 4.217 Kč: Eva
Vostrčilová. A v Zaháji-Tisové 3.960 Kč: Erika Víšková. Všem skupinkám a koledníkům moc děkujeme.

Orlové zvou na tradiční Orelský ples, kt. se koná v pátek 5.2. od 20:00 v sále M-klubu. Lístky za 150 Kč
jsou k dispozici do 20.1. u Jany Stříteské (tel. 725 435 883) a od 21.1. v IC centru.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 10. 1. 2016 4.211 Kč.
Evangelium / Jan 2,1-12 1Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. 2Na tu svatbu byl pozván také
Ježíš a jeho učedníci. 3Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš,
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ 5Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ 6Stálo tam šest
kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. 7Ježíš
řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. 8A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci
svatby!“ Donesli, 9a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří
čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha 10a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté
podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ 11To byl v galilejské Káně počátek znamení, která
Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřil. 12Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými
a učedníky do Kafarnaa a zdrželi se tam jen několik dní.

Z PASTORAČNÍ RADY konané 13.1.2016: Vzhledem k příliš vysokým nákladům, kt. by instalací a režií
topení v kostele vzniky (např. ve srovnatelném kostele činí náklady na topení 150.00 Kč/ročně), zatím topení
v kostele instalováno nebude. Zvažuje se nákup jednotných židlí do kostela, nejprve se ale bude realizovat
oprava osvětlení. Byl představen Pastorační plán farnosti a diecéze na 2016. Na biskupství byla zaslána
žádost o přítomnost pana biskupa při udělení svátosti biřmování a dalších iniciačních svátosti v době
velikonoční. O velikonoční vigilii budou představení kandidáti křtu a dalších iniciačních svátostí. Setkání
seniorů budou v těchto termínech: 23.1., 27.2., 23.4., 28.5., 25.6. Janko Kumorek byl pověřen vedením
ministrantů, pro kt. bude uskutečněna před velikonocemi příprava. V jednání možnost letního pobytu pro
rodiny s malými dětmi (15.-22.7.2016) a ekumenický víkend na Vranicích (duben/květen 2016). V pondělí
25.1.2016 se uskuteční na faře od 18:00 společné posezení farníků, kt. se angažují v životě farnosti. Během
postní doby proběhne v rámci homilie série promluv na téma adorace, aby byli farníci k adoraci motivováni.
Velikonoční bohoslužby proběhnou jako vloni, vigilie Zmrtvýchvstání bude již v 19:00 hod. Mše sv. ve
čtvrtek budou ráno od 7:30, páteční mše sv. s křížovou cestou budou v postní době v kostele. Po velikonocích
bude opět na letní období zrušena nedělní večerní mše sv. ve VM, mše sv. ve Slatinu bude po velikonocích
vždy 2. a 4. neděli večer v 17:30. V pátek 4.3.2016 v pozdních večerních hodinách se naše farnost alespoň
částečně připojí k iniciativě papeže Františka 24 hodin pro Pána. Jedná se o adoraci a možnost zpovědi,
modlitby či rozhovoru s knězem, aby každý mohl mít možnost zakusit Boží lásku a radost z odpuštění a někdy i
radost z prvního krůčku směrem k Pánu Bohu. Oslovíme farníky, zda by někteří byli ochotni vítat u vchodu do
kostela a přivádět lidi, aby se poklonili Nejsvětější Svátosti, ev. zvali lidi ve městě na adoraci do kostela.
V pondělí 4.4.2016 se uskuteční Knířovská pouť, byl podán návrh pozvat např. Jana Linharta, biskupského
vikáře pro pastoraci. Ohledně postní duchovní obnovy byl poslán mail P. Kufovi, ev. pozveme nějakého
řeholníka na téma adorace nebo řádovou sestru Božího Milosrdenství na téma Boží Milosrdenství. Uvažuje se o
společném programu ekumeny na Velký pátek (místo čtení z Bible na náměstí). Poutní mši sv. na slavnost
Nejsvětější Trojice dne 22.5.2016 bychom rádi oživili různými pouťovými atrakcemi. Letošní Noc kostelů
proběhne v pátek 10.6.2016 a může se zaměřit na výročí Karla IV. a na rok Božího Milosrdenství. První sv.
přijímání je předběžně naplánováno na neděli 19.6.2016, někteří rodiče dětí požadují i první sv. přijímání na
Vraclavi. Žádost na grant města na veřejně prospěšné aktivity a projekty podáme opět na Noc kostelů.
Sbor Musica da Chiesa bude hrát na 1. neděli postní 14.2.2016, Velikonoční neděli 27.3.2016 a na Slavnost
Nejsvětější Trojice 22.5.2016. Když budou zpívat ordinárium v latině, Kateřina Dykastová upozorní přede mší
sv. farníky, co se bude zpívat, aby si vyhledali texty ve zpěvníku. Varhaník Stanislav Novotný bude upozorněn,
aby dával na displej i čísla zpěvů z ordinária. Dětské mše se Sborečkem budou v těchto termínech: 17.1.2016,
21.2.2016, březen v jednání, 17.4.2016, květen v jednání a 19.6.2016 (1. sv. přijímání). V pondělí 9.5.2016 se
v kostele sv. Vavřince uskuteční koncert Pavla Šporcla. PR souhlasí s podáním žádosti na biskupství o
zapůjčení kostela sv. Vavřince ke sňatku baptistů Šimona Krejzy a Ester Surmové za dodržení stanovených
podmínek (nebudou přesunovat nic v interiéru kostela a zaplatí částku 2.000 Kč za zapůjčení kostela). Dále PR
navrhuje částku 300-500 Kč za pronájem kostela Nejsvětější Trojice dle charakteru pořádané akce.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: To, že ti něco někdy nedojde, není chyba České pošty.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ SKORO NOVOMANŽEL: Muž pozve svoji přítelkyni na romantickou večeři, nají
se, popovídají si a po večeři se muž přítelkyně zeptá: „Mohl bych tě požádat o ruku?” „Ano!” vykřikne
nadšeně. „Super,” dá jí gumové rukavice do ruky, „umyj nádobí.”
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli - 3. neděli v mezidobí,
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
1. čtení – Nech 8,2-4a.5-6.8-10; 2. čtení 1 Kor 12,12-30; – Evangelium –
tel. 465 420 983
Lk 1,1-4 :4,14-21;

