Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 22. ledna do 29. ledna 2017
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)
PONDĚLÍ 23. ledna – PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 24. ledna – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
12:30 – koncelebrovaná mše sv. v kapli na faře ve VM
STŘEDA 25. ledna – SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby, adorace (E. Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA KAPLANA PRO NAŠE FARNOSTI
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 26. ledna – PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
08:00 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu
PÁTEK 27. ledna – PÁTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA, RODINU
DVOŘÁKOVU, LNĚNIČKOVU, DRAHOŠOVU A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 28. ledna – PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (P. Mannl)
NEDĚLE 29. ledna – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO A CELÉ RODY Z OBOU STRAN
10:30 - mše sv. ve Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
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
Farní knihovna dnes nabízí nejen knihy o andělech a ďáblech… Každou první neděli po mši sv. (nyní 5.2. od 9:30)
bychom Vás rádi pozvali do farní knihovny s kavárnou a malým občerstvením v budově fary.
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. Prosíme o odevzdání přihlášek do pondělí 23.1.
Ve čtvrtek 2.2. se uskuteční od 18:30 na faře setkání těch, kteří se aktivně podílí na životě farnosti. Prosíme,
potvrďte svoji účast u Radky Blajdové nebo na farní mail.
V pátek 3.2. proběhne opět Nikodémova noc a to od 18:30 do 20:00.
Další příprava těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí proběhne v pátek 10.2. od 18:30 na faře.
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 činnosti obětovali i za velkých mrazů. Zároveň také
děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na konto Tříkrálové sbírky. Z Vysoké Mýto a okolí se celkově vybralo
109 717 Kč. Zejména bychom chtěli vyzvednout práci rodiny Motyčkových (celkem vykoledovala 23 201 Kč, tj.
40,5% z celkového výsledku sbírky ve Vysokém Mýtě)!
*za Vysoké Mýto se celkem vybralo 57 264 Kč: Jana Tomášková: 2 781,- Kč, Jaroslav Motyčka: 5 552,- Kč, Marie
Motyčková st.: 11 421,- Kč, Marie Motyčková ml.: 6 228,- Kč, Pavel Mistr: 6 325,- Kč, Erika Víšková – kasička pro
kostel sv. Vavřince: 3 900,- Kč, Lubor Nováček: 2 750,- Kč, Jaroslava Jílková: 3 301,- Kč, Jana Stříteská: 4 170,- Kč
+ kasička pro kostel sv. Vavřince: 3 250,- Kč, David Vích: 7 586,- Kč
*ve Slatině se celkem vybralo 14 172 Kč: Hana Faltusová: 7 174,- Kč, Eva Veselíková: 6 998,- Kč
*na Vraclavi a Sedleci se celkem vybralo 14 961 Kč: Markéta Schejbalová - kasička pro kostel sv. Mikuláše: 3 403,Kč, Vraclav, Sedlec: Marie Novotná + Věra Pávová: 7 086,- Kč, Vraclav: Jana Brýdlová: 4 472,- Kč
*v Zámrsku a v Janovičkách se celkem vybralo 18 290 Kč: Yveta Tomanová: 4 357,- Kč, Eva Horáčková: 6 700,Kč, Hana Pešková: 3 710,- Kč, Janovičky – Jana Matysová: 3 523,- Kč
*v Zaháji - Erika Víšková: 5 030,- Kč. Všem skupinkám a koledníkům moc děkujeme.

Orlové zvou na tradiční Orelský ples, který se koná v 17. 2. 2017, od 20h v sále M-klubu. Lístky v předprodeji
s místenkou za 150,- Kč jsou k dispozici do 31.1.u paní Jany Stříteské (tel. 777 141 910, e-mail: striteska@bkn.cz )
a od 2.2.2017 v IC centru.
Poutní centrum ve spolupráci s Jiřím Chválkem a CK Aventour pořádá v únoru 2017 poutní cestu do Izraele – Svaté
země. Odlet je v neděli 19.2.2017 z Prahy ve večerních hodinách a návrat v neděli 26.2.2017. Více na: www.cmfatima.cz nebo přímo v CK Aventour.
Předpokládaný termín prvního sv. přijímání dětí je neděle 4.6.2017 na Slavnost Seslání Ducha sv. Prosím rodiče
dětí, který se to týká, aby se nám ozvali, zda termín vyhovuje.
Zveme děti na dětský letní tábor JEDLOVÁ 2017 v termínu 1.-15.7.2017. V letošním roce se uskuteční v diecézním
centru pro mládež Vesmír v Deštném v Orlických horách.
Rádi bychom vám nabídli letní rodinný pobyt Vranice 2017 anebo PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM, který se
uskuteční v termínu 16.-21.7.2017. pobyt je určen především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty. Cena
za 5-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 1.140 Kč/dítě 3-15 let, 1.490 Kč/od 15
let, děti do 3 let zdarma.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 15. 1. 2017: 3.068,- Kč.
EVANGELIUM: Mt 4,12-23 Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel
a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:
‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se
přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho
bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned
nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana,
jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak
chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou
nemoc a každou chorobu.

Připomínka postoje Církve k otázce homosexuálního zaměření a k partnerství osob stejného pohlaví
(článek uveřejněný Acta Curiae Reginae Gradecensis , 2017/No 1, vydává Biskupství královéhradecké pro vnitřní potřebu
diecéze)
Církev ve vztahu ke každému člověku zaujímá postoj úcty a tolerance, nikoho nesoudí na základě jeho sklonů, nikoho
neodmítá pro jeho odlišnosti, což se týká i sexuální orientace. Katechismus katolické církve, který je shrnutím magisteria,
nabádá k tomu, aby homosexuálové nikdy nebyli diskriminováni. „Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém
životě, a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži“ (viz odst.
2357-2359). Církev však zároveň neschvaluje, nemůže schvalovat a nikdy ve své tradici neschvalovala hřích proti
Božímu zákonu, jakým je homosexuální jednání či soužití v homosexuálním svazku. Takové jednání se vymyká
závaznému učení Církve, v němž sexuální vztah patří vždy výhradně do řádně uzavřeného sňatku muže a ženy. Církev ve
shodě s Písmem, závaznými dokumenty i tradicí neschvaluje žádný jiný druh formálního ani neformálního partnerského
soužití, než je manželství muže a ženy. Partnerství osob stejného pohlaví je proto v příkrém rozporu
s křesťanstvím a se závazným učením katolické Církve. Zvlášť závažné je toto hříšné jednání u kněží či zasvěcených
osob, které složily slib čistoty.
Problematice homosexuality se kromě již citovaného Katechismu katolické církve věnují i další dokumenty, například:
Úvaha ohledně návrhu právního uznání svazků mezi homosexuály:
https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/296_00296/27-svazky-homosexualu.pdf
či apoštolská exhortace poslední biskupské synody Amoris Laetitia (č. 250 a 251). Církevní učení vychází z Písma, které
se tématu věnuje například v listu Římanům: „Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži
zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami
na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“ (Řím 1,26-27) Církev povzbuzuje všechny věřící k ctnostnému
k životu v čistotě podle jejich stavu a pomáhá jim zvládat překážky, s nimiž se na své životní cestě v této souvislosti
setkávají. Uvědomuje si, že lidé s menšinovou sexuální orientací mnohdy narážejí na překážky větší a bolestnější než
ostatní, o to více jim má Církev na všech úrovních – farností počínaje – věnovat pastorační pozornost. Tím spíše však
nikdy nemůže schvalovat hříšné jednání, které je v rozporu s přirozeným Božím řádem a Bohem danou ctnost čistoty
zpochybňuje, relativizuje či podkopává ve svém základu. Postoj Církve ke svazkům osob stejného pohlaví (tzv.
registrované partnerství) je proto jednoznačně a bez výhrad odmítavý. Život v takovém svazku je hříšný, pohoršlivý,
neslučitelný s plnou účastí na životě Církve, bez jakékoli pochybnosti je v rozporu s jejím učením a vírou.
Mons. Jan Vokál biskup královéhradecký
S tímto vyjádřením se ztotožňuji. P. Pavel Mistr, děkan
POSLEDNÍ SLOVO MÁ UČITEL: Pan učitel nabádal nejmenší děti k poslušnosti slovy: "Neposlušnost se nevyplácí.
Vezměte si například pohádku o Koblížkovi. Koblížek byl neposlušný, utekl a sežrala ho liška." "A kdyby byl poslušný,
tak by ho zbaštil dědeček a to ještě dřív," protestoval Tomášek.
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 29.1. – 4. neděle v mezidobí
1. čtení Sof 2,3; 3,12-13, 2. čtení – 1 Kor 1,26-31, Evangelium – Mt 5,1-12a

