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Soutěž v lásce, ve službě a dobrých skutcích

Děkujeme všem, kteří se podíleli svými příspěvky na vzniku tohoto čísla!
Příspěvky, připomínky, komentáře (…) jsou vítány!!!! Uzávěrka příštího čísla je: 30.6.2010
Toto číslo připravili: P. Pavel Mistr, MUDr. M. Novotná, M. Novotná ml., O. Jiskra, J. Jiskrová
Toto číslo vyšlo za finanční podpory Grafického studia Dialog, Oldřich Jiskra a MUDr. Marie Novotné
Kontakt na redakci: m.novotna@post.cz, tel.: 465 423 785, J. Jiskrová, e-mail: jar.jiskrová@centrum.cz
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Když papež napíše pastýřský list, určitě
netuší, jak ho lidé na celém světě přijmou
a jak jeho slova pochopí… Letos nám
poslal svatopostní zamyšlení ve světle
krátkého biblického textu z Listu Židům:
„Starejme se jeden o druhého a
pobízejme se k lásce a k dobrým
skutkům“ (10, 24). Vybídl nás k tomu,
abychom byli strážci svých bratří, abychom
si uvědomili zodpovědnost za druhého
člověka. Připomíná, že pozornost vůči
druhému člověku v sobě zahrnuje to,
že mu přejeme dobro ve všech jeho
podobách – fyzické, morální i duchovní.
Připomíná, že Písmo svaté varuje před
nebezpečím srdce zatvrzelého jakýmsi
„duchovním znecitlivěním“, které nás
oslepuje před utrpením druhých a vybízí k
životu ve společensví a bratrství… „Starat
se“ o bratra rovněž zahrnuje starost o
jeho duchovní dobro. Připomíná jeden z
aspektů křesťanského života, který upadl
v zapomnění – bratrské napomenutí
směřující k věčné spáse. Toto napomenutí
však nikdy není vedeno duchem odsuzování
nebo obviňování, ale vždy je uváděno do
pohybu láskou a milosrdenstvím a pramení z
opravdové péče o bratrovo dobro.
Součástí listu je i výzva k životu ve
společenství… Pánovi učedníci, napojeni na
Krista prostřednictvím eucharistie, žijí ve
společenství, které je poutá k sobě navzájem
jako údy téhož těla. To znamená, že ten
druhý ke mně patří, že jeho život a jeho
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spása se týkají mého života i mé spásy.
V poslední části cituje sv. Otec napomenutí
sv. Pavla: „V uctivosti předhánějte jeden
druhého“ (Řím 12, 10). A dodává: Kéž všichni
tváří v tvář světu, který vyžaduje od křesťanů
nové svědectví lásky a věrnosti Pánu, pocítí
naléhavou potřebu vstoupit do soutěže
v lásce, ve službě a v dobrých skutcích
(srov. Žid 6, 10). Takže aniž to tušil, vyhlásil
pro naše farnosti a zvláště děti Soutěž.
Tímto tedy zveme všechny a zvláště děti,
abyste se snažily konat dobré skutky,
pomáhaly ostatním a v „uctivosti předháněly
jeden druhého“. Každou neděli až do
Velikonoc pak budete moci postupně
poskládat roztříštěné srdce na panelu před
oltářem a vytvořit kolem něho kruh našeho
společenství, které zazáří v celé své kráse
o Velikonocích. Každé dítě bude mít svoji
průkazku pro postní dobu, do které si bude
moci vybarvovat části srdíček za splněné
úkoly a při průvodu s obětními dary ponese
plody svého snažení… Tak co, není to prima
dostat pravidla pro soutěž přímo od papeže?
Požehnanou přípravu na Velikonoce.
P. Pavel Mistr

Noc kostelů 1. 6. 2012

Hromniční pouť matek ve Šternberku

Motto: Vy všichni jste děti světla.
Nám nevládne noc ani temnota.

Tato pouť probíhá každoročně a má
bohatou historii, která sahá do doby,
kdy město ohrožovali Švédové. Matky
se tehdy modlily ke šternberské madoně a prosily o ochranu pro své děti
a darovaly jí svíci, která se symbolicky
nese v průvodu i v současnosti.
Letos se sešlo asi 900 maminek, které se společně modlily za své děti.
Naplnění záměru je vyjádřeno v modlitbě:
Pane, spojujeme své modlitby se všemi
matkami, které se modlí za své děti.
Pane, myslíme naše prosby opravdově.
Promarnily jsme příliš mnoho času starostmi a pokusy uspořádat věci vlastními silami a také nicneděláním.
Teď, Pane, spojeny se všemi ostatními
matkami, Tě chválíme a děkujeme Ti za
novou naději, kterou nám dáváš, když
se budeme modlit za své děti.

Nejdříve chci poděkovat všem, kteří v
loňském roce pomáhali s realizací programů Noc kostelů 2011.
Římskokatolická farnost byla za tuto
akci nominována na Výroční cenu města
za organizaci kulturního podniku v roce
2011. Nominační večer a vyhlášení výsledků proběhne 8. března 2012 v Šemberově divadle.
I letos se chce naše farnost spolu s
ostatními církvemi v našem městě
zapojit do tohoto projektu. Cílem je
představit naše kostely, sbory a modli-
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tebny a nechat nahlédnout veřejnosti
do jim neznámých prostor s kulturním a
společenským programem. Každé společenství může tuto akci obohatit svým
vlastním, specifickým způsobem.
První setkání pro Noc kostelů již proběhlo a nadále se budeme pravidelně
scházet asi po 14 dnech. Nejbližší termíny schůzek jsou ve středu 7.3. 2012
v 19,30 a v úterý 20.3. 2012 v 19,30 na
Děkanství.
Prosím Vás všechny, kteří jste se v loňském roce zapojili, zapište si 1.červen
2012 do svého diáře. Již nyní děkuji za
Vaši pomoc.
M. Novotná

3

Vavřinecké listy

Program probíhal dopoledne v kostele a
odpoledne v kulturním domě, kde svou
přednáškou obohatila asi každou z nás
sestra Veronika z Komunity Blahoslavenství. Název přednášky byl „Láska Boží
a láska mateřská“. Nejvíce mě oslovilo
- ale všichni jsme to už slyšeli – „Láska
je nade vším, ta jediná zůstává“. Můžeme mít své představy o svých dětech,
jejich vzdělání, o postavení v životě, o
partnerských vztazích…dotýká se nás
bolestně, když opustí cestu za Bohem…
to vše pomine, ale zůstává láska, kterou
vkládáme do dětí. Láska je nad vzdělání
i nad to, zda jsou naše děti věřící.
Kromě modlitby za naše děti doporučovala sestra Veronika žehnat svým dětem. Zkusme to!
M. Novotná
P.S. více na www.modlitbymatek.cz

Rozhovor s vedením Sborečku
MNjr.: Jaké máte do budoucna se Sborečkem plány?
Zbyněk Neudert: Tak radi bychom natocili
CD a vystupovali cca 4x za rok i mimo dětské
mše. Hlavně bychom ale měli získat mezi
sebe nové děti, což se nám stále nedaří.
MNjr.: Jak byste chtěli získat nové členy? Co
jim můžete nabídnout, čím je získat?
ZN: Můžeme jim nabídnout krev, pot a slzy
To samozřejmě žertuju. I když je pravdou, že
se snažíme dělat muziku trochu na úrovni a
nácviky jsou někdy časově (fyzicky a psychicky) náročné. Ale možná právě to, že Sboreček „roste“ můžeme nabídnout. Nehledáme
nové virtuózy. U nás se může každý zapojit,
jak dovede a může se s námi se všemi učit…
A snad i zlepšovat. Navíc už máme v repertoáru i jiné než klasické „hosanové“ písně,
ale i skladby například z filmů, dokonce i z
počítačové hry s duchovním podtextem. A
to samo o sobě si myslím může být zajímavé.
Monika Jetmarová: Kromě toho případným
zájemcům můžeme nabídnout partu skvělých lidí, kteří „táhnou za jeden provaz“,
které baví muzika a kteří dělají rádi něco pro
druhé.
MNjr.: Jak často míváte zkoušky a jak vůbec
probíhají? Debatujete nad podobou písniček, nebo přijdete s jasnou představou? A
přemýšlíte o vlastní tvorbě?
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ZN: Zkoušku máme pravidelně po každé nedělní (ranní) mši svaté. V případě, že je mše
dětská, zkoušíme před ní a zkouška je také
kratší. Co se průběhu zkoušky týká, většinou
nám zabere asi hodinu a půl. Samotné písně
jsou vybrané dopředu, ale nad výslednou
podobou diskutujeme téměř vždy. Dá se
říct, že od jedné dětské mše do druhé se
mění i podoba zkoušek. Od debatního
kroužku k hudební produkci O vlastní tvorbě se dlouho nepřemýšlelo, ale nedávno
přišel jeden ztřeštěný nápad… Raději bych o
tom teď nemluvil, abych to nezaplašil.
MJ: O tom, jak má která píseň vypadat, se
dohadujeme neustále a čím vášnivější debata, tím lepší nápady se z ní rodí.
MNjr.: Všichni jsme si jistě všimli nového vybavení Sborečku. Máte v blízké době v plánu
nějaký koncert, nebo nějaké „extra“ hraní?
o
ZN: Momentálně živě debatujeme (ale zatím
jen debatujeme) nad již zmíněnou nahrávkou CD a i letos se zapojíme do akce Noc
kostelů. Nic dalšího pevně v plánu není, nicméně je možné, že během roku zahrajeme
společně se skupinou hudebníků z Bratrské
jednoty baptistů nebo na mši v Chocni.
MNjr.: Děkuji za rozhovor a přeji hodně
trpělivosti do zkoušení a radosti z hudby. Ať
celé nebe zpívá s vámi 
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„Církve zvou na večeři“

Typický večer

aneb kurzy Alfa ve Vysokém Mýtě
„Jděte ke všem národům a získávejte
mi učedníky…“ 1 nám říká Matoušovo
evangelium ve velkém misijním příkazu
a i my chceme uposlechnout jeho výzvy,
chceme se vydat na cestu evangelizace
a jako rybáři lidí rozhodit sítě do celého
světa.2
A jednou z nových forem evangelizace
jsou právě kurzy Alfa, které byly blížeji
prodiskutovány na poslední pastorační
radě.
O co se ale vlastně vůbec jedná? Jedná se o aktivitu, která vznikla na konci
70. let minulého století v Anglii v jedné
anglikánské farnosti, ale díky své úspěšnosti se brzy rozšířila prakticky do všech
křesťanských církví. V dnešní době je
značně podporována i katolickou církví,
o propagaci kurzů se zasazuje např. i
známý papežský kazatel Raniero Cantalamessa a mnozí další. Již ve zmíněných
70. letech minulého století samotný
papež Pavel VI vybízel k hledání nových
cest evangelizace, aby se radostná zvěst
mohla dostat opravdu ke všem národům světa, ale i k těm, kteří, přestože v
křesťanském prostředí vyrůstají, tak jim
jsou ty nejhlavnější myšlenky vzdáleny.3
Kurzy Alfa jsou tedy jednak určené pro
lidi, kteří se ještě neměli možnost s Ježíšem setkat, kteří jsou na cestě poznání
a chtějí se o něm dozvědět více. Jsou
ale také určeny pro věřící, kteří sice pravidelně do kostela chodí, ale rádi by si
svoji víru prohloubili, aby pak našli sílu
šířit ji dál a pozvali tak třeba své přátele či rodinu do dalšího kurzu a dali jim
tak možnost poznat cestu k Ježíši, což
je „největší služba, kterou může jeden
člověk druhému prokázat.“ 4
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Kurzy Alfa jsou rozděleny do deseti
večerů, do programu dále patří i víkendové setkání na téma Duch svatý. Každý večer se skládá ze společné večeře,
přednášky na dané téma a diskuze v
menších skupinkách na toto téma. Celý
kurz provází příjemná atmosféra a tolerantní přístup k lidem, dává tak možnost
poznat základy křesťanské víry a nalézt
smysl života, ale samozřejmě nikoho do
ničeho nenutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o celkem
organizačně náročnou akci, rádi bychom
i touto formou vyzvali naše farníky o
podporu tohoto projektu. Jedná o pomoc v těchto oblastech: důležitou funkci
plní vedoucí diskusní skupinky, ale zrovna tak je potřebná pomoc v kuchyni při
přípravě večeře nebo skupina modlitebníků, která bude svou modlitbou kurz a
samotné účastníky kurzu podporovat…
Dále bude potřeba např. hudební doprovod, vedoucí chval nebo i ten, který
pomůže připravit židle a tabuli pro
účastníky kurzu.
Kurz budeme organizovat ve spolupráci
s ostatními křesťanskými církvemi pod
názvem „Církve zvou na večeři“.
První informační schůzka, na které se
dozvíte podrobnější informace, se uskuteční již na konci března, o přesném
datu vás bude ještě informovat. Rádi uvítáme všechny, kteří mají chuť a odvahu
hlásat o Boží lásce a nebojí se o svoji víru
podělit, neboť „víra je tedy zvěstování a
zvěstování z pověření Kristova.“
RTMM

18:15

Přípravné setkání
Tým se schází k modlitbám a přípravě, zatímco technický tým
rozmisťuje židle, připravuje večeři apod.

19:00

Večeře
Hosté přicházejí, sedají si se členy své skupinky ke stolu,
podává se večeře.

19:40

Přivítání
Vedoucí kurzu přivítá hosty (pro uvolnění atmosféry může říci
vtip), řekne potřebná oznámení.

19:45

Chvály

20:00

Promluva

20:45

Káva a zákusek

21:00

Diskusní skupinky
Hosté se sejdou ve svých skupinkách. V každé skupince má
být asi dvanáct lidí. Jeden nebo dva lidé ji vedou a další dva
pomáhají. Lidé diskutují o tom, co bylo řečeno v promluvě,
studují Bibli a kladou otázky. Návrh otázek k diskusi lze na
každé setkání nalézt v Příručce pro přípravu týmu. Po několika
setkáních je také možné začít se společně modlit.

21:45

Konec
Je důležité zakončit diskusi vždy ve stejný čas, aby lidé věděli,
v kolik hodin se vrátí domů.

1. týden: Kdo je to Ježíš?
2. týden: Proč Ježíš zemřel?
3. týden: Jak získat víru?
4. týden: Proč a jak se modlit?
5. týden: Proč a jak číst Bibli?
6. týden: Jak nás Bůh vede?
Víkend s Alfou svatý Duch (3 promluvy):
Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
7. týden: Jak odolat zlému?
8. týden: Proč a jak mluvit s druhými o víře?
9. týden: Uzdravuje Bůh i dnes?
10. týden: A co církev?
Slavnostní závěrečná večeře: Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné?
1

Mt 28, 19.

2

Srov. L 5, 10.

3

PAVEL VI. Evangelii nuntiandi. Apoštolská exhortace. Praha: Zvon, 1990.

4

GUMBEL, N. Alfa otazníky života. 3. vydání. Praha: Nakladatelství KMS, 2007, s. 145.
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Tříkrálová sbírka 2012
Teprve před pár dny byly oznámeny
„výsledky“ Tříkrálové sbírky 2012.
V naší farnosti má její organizaci na
starosti paní Jana Stříteská. Patří jí za to
velký dík.
Všichni jsme se s částkou, která byla
vybrána, již asi seznámili. Za naši diecézi
to bylo přes 10,5 mil. korun.
Chtěla bych se však podělit o své každoroční putování s třemi králi na Vraclavi.
Za několik let, kdy obcházím se svými
koledníky stejnou trasu, už poznám
lidičky, kteří nám přispívají.
My jim nejen zazpíváme, ale pochválíme, jak zvelebili svá stavení, poptáme
se na zdraví… Mnohá setkání jsou velmi
milá a řekla bych, že se na sebe už těšíme…Jeden postarší manželský pár ze
statku na návsi musel vloni odjet dříve,
než byla sbírka. U sousedů nám nechali
nejen peníze, ale i dobrotu pro děti.
Nebo naopak mladý pár v rozestavěném
domku -před třemi roky ani nevěděli,
co to je Tříkrálová sbírka, rozpačitě na
nás koukali z malého okénka v podkroví,
a pak nám přinesli bonbónky z kolekce…
Letos jsme pána potkali na návsi, zastavil
autem a ptal se, zda jdeme také k nim,

Výhled činnosti farnosti na rok 2012

že už nás čekají.
Nejde tu jen o to vybrat co nejvíce, ale
vytvářet vztahy s lidmi kolem sebe, ale i s
malými koledníky. Cestou si s dětmi povídám, a tak za chvíli vím o jejich rodině
hodně. Letos se mnou šla Helenka, holčička, od které jsem se dozvěděla, že má
asi 6 bratrů, ona je nejmladší. Maminka
jim umřela a bydlí jen s tatínkem. Helenka si moc přála, abychom šli taťkovi zazpívat… Nestihli jsme to, když byl doma,
a tak měla přání jít za ním do lesa. Tato
cesta se mi jít nechtěla, tak jsem Helenku
přesvědčovala, že to je daleko, nejde
to… Nakonec jsem se rozhodla, že tedy
jdeme …Ušli jsme kousek a tatínek na
traktoru jel se dřevem proti nám, zastavil
a my mu zazpívali. Až nyní jsem mohla
vidět to zvláštní souznění mezi tatínkem
(mohl být ve věku dědečka) a Helenkou
- hrdost táty na dceru a hrdost dcery na
otce. Slovy se to nedá popsat. Musela
jsem zamáčknout slzu.
M. Novotná
P.S. Pro nás dříve narozené K+M+B na
dveřích = nezapomeň klíče, mobil, brýle


25. 3. 18:30 v kostele sv. Vavřince – muzikál Živé pašije
26.3. 17:30 v kostele Zvěstování Panny Marie, Knířov – slavnost Zvěstování Páně –
Knířovská pouť
březen – duchovní obnova
1. 4. 8:15 Květná neděle- od kostela Nejsvětější Trojice – průvod s oslíkem
15.4. 19:00 v kostele sv. Vavřince – Varhanní koncert - Mgr. Jan Fajfr
27. 5. – svatodušní ekumenické setkání
1.6. – Noc kostelů
3. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice – poutní mše svaté
Červen - První svaté přijímání
30. 6. – 14. 7. – letní dětský tábor na téma Rytíři
12. 8. – svátek sv. Vavřince – poutní mše svaté
19. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – poutní mše svatá na Vraclavi
Srpen – výročí 225 let od přenesení obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra
Brandla do Vysokého Mýta
8.9. – odhalení sochy zakladateli města v rámci oslav 750 let od založení Vysokého
Mýta
22.9. v kostele sv. Vavřince - Koncert za dešťovou vodu – skupina Diamantés
30. 9. 2012 19:00 v kostele sv. Vavřince – Den vysokomýtských varhan

Zvýhodněné volání
v síti T-Mobile
pro odměněné pracovníky
Jako vánoční dárek obdrželi farníci, kteří se živě zapojují do života naší farnosti,
nabídku, využít zvýhodněných tarifů T-Mobile v rámci České biskupské konference. V čem tato výhoda spočívá? Větší organizace mají šanci vyjednat lepší podmínky pro svoje členy a proto: nejlevnější tarif T30 lze získat za zvýhodněnou cenu
99,75 Kč (bez DPH). Je v něm obsaženo 80 volných minut, které můžete provolat
do všech sítí, a dalších 30 minut navíc do sítě T-Mobile. Především je však lákavé
zvýhodněné volání mezi jednotlivými členy zapojenými do této sítě, kteří si navzájem volají za pouhý halíř za minutu. V rámci tarifu pak můžete poslat ještě 100
SMS a 5 MMS za měsíc zdarma.
15.2.2012 proběhla schůzka prvních zájemců, kteří se do této sítě chtějí zapojit.
Za naši farnost je kontaktní osobou pan Truhlář, na kterého se můžete v případě
zájmu obrátit. První zájemci začnou využívat zvýhodněných tarifů již od března.
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k ř í ž o v k y
Orelský ples
2012

Jedinečný a milý zážitek poskytli všem účastníkům 14. orelského plesu
členky vysokomýtské orelské jednoty nacvičením tanečního vystoupení ze slavného muzikálu My Fair Lady pod vedením Mgr. Jany Scheibové.
Děkujeme a těšíme se na příští rok!
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