Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 24. ledna 2016 do 31. ledna 2016
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)
PONDĚLÍ 25. ledna – SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
17:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA TY, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA
PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ, ABY MĚLI ODVAHU UDĚLAT PŘÍSTUPOVÉ KROKY
ÚTERÝ 26. ledna – PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
07:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl)
STŘEDA 27. ledna – ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby
18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ČTVRTEK 28. ledna – PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA P. SEIDLA
PÁTEK 29. ledna – PÁTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MÍLU VERNEROVOU
SOBOTA 30. ledna – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 31. ledna – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN A SESTRU MARII
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)
Dnes máte možnost si po mši sv. v kostele vypůjčit z knihovny knihy o svatých, kt. v těchto dnech slaví
svátek (sv. František Saleský, sv. Vincenc z Pauly, sv. Pavel, sv. Tomáš Akvinský, sv. Don Bosco) a dále
knihy z edic světová četba a světová knihovna.
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.
Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí, bude ve čtvrtek 28.1. od 19:15 na faře.
V neděli 8.5. bude v naší farnosti udělovat svátost biřmování diecézní biskup Jan Vokál.
Orlové zvou na tradiční Orelský ples, který se koná v pátek 5. 2. od 20:00 v sále M-klubu. Vstupenky jsou
za 150 Kč a 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 17. 1. 2016 6.999 Kč.
Evangelium / Lk 1,1-4 :4,14-21 1Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily
mezi námi, 2jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. 3A tak, když jsem
všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně
vypíšu; 4aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. 4,14Když se Ježíš vrátil v
síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. 15Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi
chválili. 16Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagógy. Povstal, aby
předčítal (z Písma). 17Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: 18'Duch Páně je
nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým
propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19vyhlásil milostivé léto Páně.'
20Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. 21Začal k nim
mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli - 4. neděli v mezidobí,
1. čtení – Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení 1 Kor 12,31-13-.13; – Evangelium –
Lk 3,21-30;

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
MARIE ANDRLOVÁ
Paní Marie Andrlová se narodila v Opočně nad Orlicí a do školy chodila do
Dobrušky – Pulic. Když ji bylo deset let, přestěhovali do Meziměstí u Broumova.
V Broumově vystudovala jedenáctiletku a složila maturitu. V Trutnově si pak dodělala
nástavbový kurz pro dětskou sestru. Následně pracovala v Broumově v porodnici a
v jeslích. V roce 1966 se vdala za Jana Andrleho, který pochází z Nořína u Chocně, a letos
v červnu spolu oslaví zlatou svatbu. Po svatbě se odstěhovali do Pardubic a poté do
Kadaně. Postupně se jim narodily čtyři děti: Jan, Marika, Pavel a Denisa a v dnešní době mají 7 vnoučat.
Vzhledem k tomu, že manžel jezdil po montážích, se často stěhovali a bydleli např. v Chrudimi, Sokolově a
Karlových Varech, kde si paní Andrlová dálkově dostudovala pedagogickou školu pro mateřskou školku. Poté
se přestěhovali do Jenišovic a paní Andrlová pracovala jako dětská sestra v Chroustovicích a Luži. Vzhledem
častým pracovním cestám svého manžela byla více doma a starala se o rodinu. Na všech místech, kde společně
působili, poznala hodně zajímavých lidí a kněží. Ve Vysokém Mýtě se usadili před dvanácti lety. Mezi její
koníčky patří psychologie, ráda se setkává s lidmi a s mnohými si i dopisuje. Hraje na klavír a v Jenišovicích,
kde je zároveň kostelnicí, hrávala i na varhany. Ráda čte, cestuje a angažuje se v KDU-ČSL. Když byla mladá,
jezdila jako vedoucí s dětmi na tábory. Když se přestěhovala do Vysokého Mýta, dostala možnost dojíždět do
Prahy na dvouletý kurz pro katechetky a poté učila náboženství na Knířově. Věnuje se apoštolátu a rozdává
posvěcené medailky Panny Marie Pomocnice a děkuje Matce Boží, když někomu udělá radost a pomůže mu
udělat krůček k Božímu milosrdenství.
Jak a kdy začal váš život z víry? Pocházím z věřící rodiny, doma jsme se modlili. Už jako dítě jsem mohla
prožívat poutě s procesím a zpěvem do Chábor a ke studánce v Rokoli. To mě ovlivnilo natolik, že jsem si
zamilovala Pannu Marii. Na prázdniny jsem jezdívala k babičce do Českého ráje – do Louček pod Kozákovem.
S babičkou a dalšími třemi sourozenci jsme chodili v neděli do kostela a babička nám předávala víru citově.
Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Když jsem byla malá, tak babička z maminčiny strany. Na všech
místech, kde jsem žila, mě kněz ovlivnil. Vzpomenula bych na benediktýna Birkeho, který mě učil náboženství
a pamatuji, jak chodil v hábitu a širáku, dále na P. Landu z Ruprechtic na Broumovsku, kde jsem v 15 letech
začala hrát na varhany. V Meziměstí jsem často navštěvovala řádové sestry. Benediktýn P. Kohl, který působil
v Polici n. Metují, se za mě a moji rodinu hodně modlil. V poslední době jsem pak byla hodně ve styku s P.
Hejčem a P. Kvašem, kteří působili v Jenišovicích.
Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Ž 73,28 „Mně však v Boží blízkosti je dobře…“
Máte nějakého oblíbeného světce? Mám oblíbeného Jana Pavla II, osobně
jsem se s ním i setkala na jedné audienci a podala si s ním ruku.
Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Ráda čtu
životopisy světců, např. Dona Bosca, sv. Terezie z Lisieux a zaujal mě příběh
Piera Giorgia Frassatiho, který rád podnikal výlety do hor, zemřel mladý na
obrnu a je patronem mládeže. Dále čtu ráda romány, např. Vlasty Javořické,
líbil se mi román „Víra je dar nejvzácnější“.
Na co rádi z života v církvi vzpomínáte? Ráda vzpomínám na to, jak jsem
jezdila do Prahy na kurz náboženství. Po době totality jsme získali opět svobodu a já jsem mohla, sice již
v pokročilém věku, ale přesto si víc uvědomit souvislosti a proniknout do hloubky víry.
Jakou úlohu hrála a hraje podpora církve ve vašem životě? Jsem ráda, že jsem zde ve Vysokém Mýtě našla
věřící společenství.
Co vám víra dala? Víra mi dává naději a lásku.
V příštích ohláškách vám představíme paní Jarmilu Soukalovou.
FARNÍ KHIHOVNA INFORUJE: V současné době čítá farní knihovna ve Vysokém Mýtě 2.323 knih
(v celkové výši 118.044 Kč). V roce 2015 přibylo do knihovny celkem 190 titulů – nakoupeno bylo 124 knih v
celkové hodnotě 14.120 Kč + 66 knih bylo získáno darem. Díky vašim darům do třídílné pokladničky a vaší
podpoře se podařilo všechny knihy z vašich darů uhradit. Moc děkujeme. V loňském roce bylo zaznamenáno
celkem 764 výpůjček, tzn., že 126 čtenářů si půjčilo alespoň jednu knihu. Mezi nejaktivnější čtenáře patří
rodina Motyčkova: 70 výpůjček, Erika Víšková: 36, rodina Cibulova: 31, Milan Štohanzl: 27, Marie Andrlová:
26, Smělá Jana: 24, Smolákovi: 23 a Lenka Prachařová: 21. Poděkování patří paní Marii Havránkové, která se
po odchodu manželů Mliečkových zpět na Slovensko ujala obalování nových knih a paní Vendule Axmanové,
že se nabídla ke službě půjčování knih na Knířově.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Žena se snaží vysvětlit svému muži: "Podívej se - já chci vždycky
to, co chce Bůh. A ten je ve třech osobách. Takže nezapomeň, že jsme proti tobě vlastně čtyři!"
POSLEDNÍ SLOVO MÁ KNĚZ: Otec biskup navštíví jednu farnost a v kostele na bohoslužbě je pouze pět
lidí. Udivený biskup se ptá kněze: "Otče, prosím vás, ohlásil jste, že přijedu?" Kněz upřímně odpoví: "To jsem
neohlásil, ale i tak vidím, že se to mezi lidmi pěkně rozkřiklo."

