Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 15. ledna do 22. ledna 2017
NEDĚLE 15. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mannl + jáhen Dvořák)
ZA NENAROZENÉ DĚTI
10:10 - bohoslužba slova ve Vraclavi (jáhen Dvořák)
13:30 - bohoslužba slova v Knířově (jáhen Dvořák)
PONDĚLÍ 16. ledna – PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 17. ledna – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
17:30 – Ekumenická bohoslužba slova v předvečer týdne za jednotu křesťanů
ve sborovém domě Církve bratrské proběhne
STŘEDA 18. ledna – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
16:45 – Výstav nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (E. Loskotová)
17:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA ANTONII KINDLMANOVOU
ČTVRTEK 19. ledna – ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 20. ledna – PÁTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MARII ZNOJEMSKOU
SOBOTA 21. ledna – PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE
16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (PPM)
NEDĚLE 22. ledna – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PJK)
Církev bratská zve dnes od 16:00 do sborového domu na Odpoledne chval.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Společné modlitby si můžete stáhnout na:
http://www.ekumenickarada.cz/img-content/files/2017/Modlitby%20za%20jednotu%202017_FIN.pdf
V úterý 17.1.2017 v 17:30h ve sborovém domě Církve bratrské proběhne EKUMENICKÁ
BOHOSLUŽBA SLOVA V PŘEDVEČER TÝDNE ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. Na začátku roku
máme před sebou opět příležitost setkat se napříč křesťanskými církvemi a společně se modlit. Modlitba
není jen osobní záležitostí, ale skrze společnou modlitbu se buduje společenství víry a právě Týden modliteb
za jednotu křesťanů je jedním z projevů touhy po jednotě.
V pátek 20.1. se uskuteční od 18:30 na faře setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí.
V úterý 24.1. 2017 v 18:30 vás zveme na setkání Aglow, které pořádají ženy z místních církví. Setkání se
uskuteční ve Sborovém domě Bratské jednoty baptistů. Hostem večera bude paní Hulda Romero Bennett.
Téma setkání: Uzdravení z hanby. Paní Benett zažila mnoho chvil, kdy se cítila zahanbována. Okolí se k ní
chovalo povýšeně kvůli jejímu indiánskému původu, rodina ji nepřijímala, když se rozhodla provdat za
muže, který přišel kvůli úrazu o obě nohy. Bůh ji dal sílu odpustit a prožít uzdravení z hanby.
Od pátku 27.1. do soboty 28.1.2017 zveme děti z náboženství a mládežníky na zimní „vesmírný“ víkend.
Odjezd v pátek v 16:00 hod, návrat v sobotu ve 20:30. Setkání bude zaměřené na téma: Tři pasáčci, kteří se
setkali s Pannou Marií… Podrobné info na přihlášce na webu farnosti.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 15.1.2017: 3.509,- Kč.
EVANGELIUM: Jan 1,29-34: Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který
snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve
než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan
vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal,
ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten,
který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“
http://www.katolik.vmyto.cz/ Připravujeme se na příští neděli 22.1. – 3. neděle v mezidobí
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
1. čtení Iz 8,23b – 9,3, 2. čtení –1 Kor 1,10-13.17, Evangelium – Mt 4,12-23
tel. 465 420 983

V sobotu
7.1.2017
jsme
se
v dominikánském
kostele
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci rozloučili s fr.
BARTOLOMĚJEM JOSEFEM KULHAVÝM OP, který dlouhá
léta působil také v našich farnostech, a až do dnešních dnů na něho
farníci rádi vzpomínají. Přikládáme pár vzpomínek:
P. Pavel Mistr: Byli jsme s P. Kulhavým na pohřbu biskupa Mons.
Paďoura. Snažil jsem se ho doprovázet, aby neupadl, ale on to
odmítal, ale když po prvé málem spadl ze stupínku, byl nakonec rád.
Po pohřbu říká páter: Nasedneme do tohoto autobusu. Řekl jsem: Ale
ten je pro biskupy. A on na to: To nevadí. A tak jsme jeli s biskupy.
S P. Kulhavým jsme se naposledy viděli v listopadu na pohřbu
Františka Nováka. Slíbil jsem mu, že ho odvezu do Chocně na vlak. Ale trochu
Z Knířovské pouti v roce
jsme se zdrželi a tak jsem ho nemohl odvést přímo, ale požádal jsem ho, aby
2015. P. Kulhavý ji šel skoro
počkal, než odsloužím mši sv. ve Vysokém Mýtě. Byl trochu nervózní, že to
celou pěšky až pod Knířovský
nemůžeme stihnout, ale pak byl překvapený, že vlak stihl i s rezervou.
kopec, kde přeci jenom uznal,
že by bylo lépe dojet autem.
Pan Hyksa: Panu faráři Kulhavému tekl kotel. Řekl jsem mu: Ale to není kotel, to
Cestou mu ani nebyla zima,
jsou kamna. Našel se ale náhradní díl a ústřední topení začalo fungovat i s
přestože byl silný vítr…
těmi kuchyňskými kamny.
Hana Maturová: To mi vyprávěl pan farář sám. Když opravoval kostel, byl problém sehnat materiál. Při jízdě
autem mezi Knířovem a Vraclaví zranil zajíce. Musel ho dorazit, a když ho zvedal za uši ze silnice, tu jel kolem
tajemník národního výboru Sháněl. Páter Bartoloměj mu řekl: Nechcete zajíce? On si ho rád vzal a ptal se, jak
by se mohl odvděčit. Páter si pak na oplátku mohl říci o vápno na opravu kostela. Boží prozřetelnost zasáhla.
Irena Bečičková: Dcera chodila do 3. třídy a k panu faráři chodila na náboženství a docela zlobila. Napomenul
ji: Ty Dedášo, nebudeš zlobit. Ale vždycky, když k nám přišel, ji velmi rád viděl a ožil. Ona se bránila slovy:
Když já jsem Dedáša, tak vy jste Fafarář…
Dana Hyksová: V roce 1984 pan farář připravoval naše děti k prvnímu sv. přijímání, na náboženství nechodily,
protože v té době se nevyučovalo, a tak se jim věnoval individuálně. První sv. přijímání měly nakonec na
Knířově. Moc mu za to děkuji.
Pan Hyksa: P. Kulhavý nás oddával na Chlumečku, a Jiří Paďour tenkrát ministroval. Jinak u nás stále
opravoval kostely. Máme na něho krásné vzpomínky.
Ludmila Stratílková: Jednou, když jako tradičně přijel na pouť na Knířov, tak řekl: Když vás tak vidím, tak se
musím smát. Vzpomínám si, jak jste spolu s Maruškou (dnes Severovou) přednášely na májových Popelku
Nazaretskou. Měli jsme ho moc rádi, zanechal po sobě hodně práce.
Štěpánka Podzimková: Pepíček k nám rád jezdil. Měli jsme ho moc rádi. Měl za sebou tři infarkty a manžel
ho léčil. Vždy, když přijel, tak chtěl navštívit hřbitovy, kde má pochované blízké – v Nových Hradech, Zálší…
Měl velmi rád štrůdl, tak jsem mu ho vždy, když měl přijet, upekla a dala s sebou domů. Měl ho tak rád, že
říkal: Ten já bratrům nedám, ten si schovám…
Ladislav Novák: Na P. Kulhavého mám celou nůši vzpomínek. Jeho nit se vinula od Proseče, přes Nové
Hrady, Chotovice, Knířov, Vraclav… Jeho první opravou na Vraclavi byla elektrika, za rok fasádu na kostele,
omítku, dále zvonici. Práce ve výškách pro něho nebyla problém, se vším si uměl poradit, byl technicky velmi
zdatný, ničeho se nebál. Z jeho doby máme také pěkné lavice v kostele, které nechal zhotovit Jiří Hyksa, a
teplomety. Když se opravoval v 70. letech také kostel sv. Mikuláše, a když se pálily sochy a lavice, podařilo se
mu zachránit, co se ještě dalo. Měl hodně sil. Z Uherského Brodu a Olomouce jezdíval vlakem do Chocně. Tam
ho vyzvedli a celý den s ním jezdili po hřbitovech a večer ho dovezli k nám. Poseděli jsme s ním, a když se
blížila již jedenáctá hodina večer, páter stále ještě nebyl unavený… Také nás oddával na Chlumku, přestože už
byl přeložený do Chotěboře. Zaplať Pánbůh.
Jitka Šilarová: Když zemřel manžel, který byl evangelík, tak mi nabídl zapůjčení kostela na pohřeb, i když v té
době to ještě nebylo zvykem.
Marie Drdajová: Chtěla bych mu za všechno poděkovat. Je to tolik roků a stále na něho hodně lidí rádo
vzpomíná. Když opravoval kostel, pí Břeňová, která je již 20 let po smrti, připravovala pro všechny svačiny. A
paní Schejbalová nafládrovala kůr… Měli jsme ho rádi, byl jako rodinný příslušník. Nezapomeneme na něho…
Ludmila Částková: První zážitek s P. Kulhavým mám, když jsme se přestěhovali do Mýta, byla jsem v 1. třídě
a šla jsem za družičku na jeho primici. Asi před rokem jsme ho šly v kostele jako bývalé družičky pozdravit.
Hana Maturová: Když mi bylo 15 let, zastavil mě před kostelem a řekl mi: Kalhoty do kostela nenos. Hezky
se oblékni, aby se bylo na co dívat. A od té doby vím, že je potřeba se do kostela hezky ustrojit…
Amálie Vávrová: Vozíval nás po večerní mši sv. domů autem, abychom nemuseli čekat na autobus. Vymyslel
si, že jede někoho navštívit a odvezl nás.

