Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 1. ledna do 8. ledna 2017
NEDĚLE 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Jesličky: 14–16 h 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA P. KUHLAVÉHO A FARNOSTI, KDE PŮSOBIL
10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PONDĚLÍ 2. ledna – PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ
A UČITELŮ CÍRKVE
16:00 – mše sv. v Naději (PPM), 17:30 – mše sv. v penzionu (PJK)
ÚTERÝ 3. ledna – ÚTERÝ PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
STŘEDA 4. ledna – STŘEDA PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM), od 13:30 příležitost ke svátosti smíření
16:45 – Výstav nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (E. Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ČTVRTEK 5. ledna – ČTVRTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 6. ledna – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – Nikodémova noc
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY A VŠECHNY POTŘEBNÉ
SOBOTA 7. ledna – SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ
16:00 – mše sv. v Zámrsku (PJK)
NEDĚLE 8. ledna – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:00 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM)
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
O svátku Svaté Rodiny v pátek 30. prosince 2016 odevzdal svou duši Pánu kněz Kristův fr. Bartoloměj
Josef Kulhavý OP. Dožil se 95 let. Narodil se v Litomyšli a od roku 1968 směl nastoupit do farní duchovní
správy ve Knířově, Vraclavi, Vysokém Mýtě, Chocni, Běstovicích a Zámrsku. Rozloučíme se s ním v sobotu
7. 1. 2017 v 11.00 se při mši svaté v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie
v Olomouci a poté uložíme jeho tělo do řádového hrobu. Z Vysokého Mýta bude vypraven autobus, odjezd
v 7:30 od bazénu ve VM, dle zájmu účastníků odjezd i z Vraclavi a ev. dalších obcí.
Na webu farnosti najdete fotogalerie z živého ekumenického Betléma a Betléma na Vraclavi.
V úterý 3.1. se bude konat od 18:30 na faře setkání pastorační rady. Jednání je veřejné.
Asistent Tříkrálové sbírky pro Vysoké Mýto žádá o pomoc s koledováním na území města Vysoké Mýto.
Koledování bude probíhat ve dnech 5.-12.1.2017. Zájemci se mohou hlásit u Jany Stříteské, tel.
777.141.910, mail: striteska@bkn.cz nebo u pastorační asistentky Jany Tomáškové, tel. 465.420.983, mail
rkfvmyto@tiscali.cz nebo u Eriky Víškové, tel. 606.562.828 mail erika.viskova@seznam.cz.
V pátek 6.1.2016 od 18:30–20:00h bude Nikodémová noc. Během večera budete mít možnost přijít do
kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha a budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější
Svátosti při adoraci či osobním rozhovoru knězem, případně svátosti smíření. Nikodémova noc se koná
každý první pátek v měsíci, další se uskuteční v pátek 3.2.2017.
Výuka náboženství začíná 6.1. v Knířově a na Vraclavi a 9.1. ve VM.
Blíží se konec kalendářního roku a obracíme se na vás s výzvou, abyste navrhli, koho bychom za farnost
mohli nominovat na udělení Výroční ceny města. Návrh musíme podat do 10. 1. 2017.
Sbírky ve farnosti Vysoké Mýto: 24.12. 3.373 Kč, 25.12. 7.074 Kč, 26.12. 3.016 Kč. Na živém
ekumenickém Betlému se vybralo celkem 3.412 Kč.
EVANGELIUM: Lk 2,16-21 Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.
Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim
pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a
chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno,
dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.

FARNOST VYSOKÉ MÝTO V ROCE 2016
celkem za naše farnosti: Počet křtů: 27 (romských křtů 14 = 52%), Počet sňatků: 2, Počet pohřbů: 23
Farnost Vysoké Mýto v roce 2016:
Počet křtů: 26 (z toho křty dospělých: 0) – Filip Bartoš, Patrik Bykar, Amélie Dudová, Thea Bauerová, Jonáš
Zelenka, Liliana Natálie Giňová, Julie Andrle, Johanka Dorušáková, Jiří Šimon, Jitka Šimonová, Kristýna
Stehlíková, Tereza Stehlíková, Radim Chmelík, Dominik Kaleja, Adam Renčín, Justin Ferko, Damián Cibula,
Elena Giňová, Sofie Giňová, Jeremy Horváth, Kristián Giňa, Václav Vavřík, Oliver Salamon, Laura Petíková,
Filip Petík, Patricie Petíková
Počet sňatků: 1 – Filip Giňa + Marcela Bykarová
Počet pohřbů: 18 – Ladislava Víchová, Marie Zavřelová, Danka Giňová, Marie Kučerová, Eva Giňová,
Josef Sopoušek, Jarmila Mastná, Jindřiška Šlégrová, Anna Červeňáková, Marie Svobodová, Josef Štohanzl,
Bohumil Voženílek, Jan Vostrčil, Marie Antlová, Ingeborga Nováková, Josef Barták, Josef Bezdíček, Jaroslav
Dykast
Farnost Vraclav v roce 2016: Počet křtů: 1 – Elena Králová, Počet sňatků: 0, Počet pohřbů: 3 - Růžena
Schejbalová, Jaroslava Jílková, Ing. František Novák
Farnost Zámrsk v roce 2016: Počet křtů: 0, Počet sňatků: 1 – Luděk Bárta + Simona Kubová, Počet
pohřbů: 1 - Eva Pražáková
Farnost Knířov v roce 2016: Počet křtů: 0, Počet sňatků: 0, Počet pohřbů: 1 – Anna Suchánková
Přehled činnosti farnosti za rok 2016:
*Leden - Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem 83.404 Kč), Týden za jednotu křesťanů – ekumenická
bohoslužba slova, setkání farnosti těch, kt. se angažují ve farnosti
*Únor – setkání ministrantů, táborová zabijačka, dětská mše sv. za nenarozené děti, duchovní obnova s P. Jiřím
Nelibou
*Březen – 24 hodin pro Pána – večerní adorace s možností svátosti smíření, oslava 95. narozenin P. Josefa
Kulhavého, postní ekumenická bohoslužba slova
*Duben – 1. Nikodémova noc, Knířovská pouť s účastí Mons. Jana Linharta, účast na diecézním setkání
ministrantů v Želivě
*Květen – Udělení svátosti biřmování (3 z naší farnosti + 4 z farnosti Dětřichov) a svátosti křtu dětem (6
dětí) – Mons. Jan Vokál, koncert Sborečku ke dni matek, koncert Pavla Šporcla (prodáno 750 lístků), farní
pouť k bráně Milosrdenství v Želivě a do Číhoště, svatodušní ekumenická bohoslužba slova v Dobříkově,
Slavnost Nejsvětější Trojice s misijním jarmarkem a poutí (návštěva manželů Halbrštátových)
*Červen – Noc kostelů – společná hra „Postavme společně nebeský Jeruzalém“ (návštěvnost cca 1600 vstupů
do jednotlivých objektů), Noc kostelů na kole po okolních kostelech, 1. sv. přijímání – 8 dětí, posezení pro děti
a rodiče z náboženství, návštěva dvou indických kněží a jáhna v naší farnosti
*Červenec – Dětský letní tábor Vranice – 69 dětí + 24 vedoucích, Prázdniny s malým oslíkem (letní
rodinný pobyt na Vranicích) – 15 dětí + 11 dospělých, ekumenická bohoslužba slova
*Srpen – účast na SDM v Krakově, přednáška slovenského charismatického kněze P. Mariána Kuffy
*Září – Dny evropského kulturního dědictví - otevřené kostely
*Říjen – přátelská návštěva zástupců naší farnosti v budoucím partnerském městě Spišské Beľé
*Listopad – Pouť za sv. Giannou Beretti Mollovou do ital. Magenty, Mesera, Ponte Nuova, Milana a Lecca
*Prosinec - Adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, Adventní koncert na Vraclavi, Adventní
koncert ZUŠ, Vánoční koncert v Zámrsku, Adventní ekumenická bohoslužba slova, Živý ekumenický Betlém
Opravy: Oprava 1 vitrážního okna v chrámu sv. Vavřince v celkové hodnotě 602.000 Kč
V Zámrsku částečné restaurování průčelí kostela v hodnotě 170.000 Kč
Další aktivity ve farnosti: hodiny náboženství navštěvuje 55 dětí, náboženství se učí také na Knířově na
Vraclavi, nově učí 1. třídu pí Marie Motyčková, pokračují pravidelná setkávání – příprava na liturgii následující
neděle s P. Kunertem. Knihovnu spravuje Radka Blajdová a připravuje každou neděli po mši sv. vybranou
nabídku knih přímo v kostele. Za rok 2016 bylo provedeno 675 výpůjček, vypůjčilo si je celkem 90 čtenářů.
Bylo zakoupeno 99 nových knih v hodnotě 14.118 Kč + 25 knih bylo darováno, knihovna nabízí 2.448 titulů
především náboženské literatury. Od dubna jsme začali pravidelně pořádat první pátek v měsíci Nikodémovu
noc. Spoluúčast na ekumenických setkávání žen v rámci Aglow zaměřených na svědectví. Od října 2016
vystřídala ve farní kanceláři paní Jitku Holečkovou Mgr. Jana Tomášková. Novými členy pastorační rady se
místo Davida Vícha a Zbyňka Neuderta st. stali Marie Motyčková a Zbyněk Neudert ml., který je zároveň
zástupce v radě ekonomické.
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli – Svátek Křtu Páně
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
1.
čtení
Iz
42,1-4.6-7, 2. čtení – Sk 10,34-38, Evangelium – Mt 3,13-17
tel. 465 420 983

