Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 5. listopadu do 12. listopadu 2017
NEDĚLE 5. listopadu – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - Slavnost Výročí posvěcení kostela na Vraclavi (PPM)
13:30 - Slavnost Výročí posvěcení kostela v Knířově (PPM)
Následně posezení s promítáním o cestě do Fatimi a po Portugalsku
PONDĚLÍ 6. listopadu – PONDĚLÍ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 7. listopadu – ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 8. listopadu – STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:00 – mše sv. v Ledaxu
13:40 - možnost svátosti smíření před mší sv.
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby
(pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA PANÍ LIBUŠI ŠTÉROVOU A JEJÍ
RODINU, ZA RODINU VAŇKOVU A FENIKOVU
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) ZA DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 9. listopadu – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ARMAND CHANSIN,
SUZANNE CHANSIN, ROBERT WONG YEN A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 10. listopadu – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
A ZA VŠECHNY NENAROZENÉ DĚTI, KTERÉ ZEMŘELY DÍKY POTRATŮM
SOBOTA 11. listopadu – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA RODIČE FALTYSOVY, SVATOŠOVY A DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 12. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NOVOMANŽELE DOBIÁŠOVI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
12:30 – křest Dominika Bubna v kostele sv. Vavřince (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny nejen knihy Daniela Ange.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 6.11. v 18:40 na faře.
Centrum sociálních služeb Villa Marie ve Vysokém Mýtě Vás zve na společné pečení vánočního cukroví
a výrobu vánočních dekorací. Schůzky budou každou středu od 1.11. – 6.12.2017 od 8:00 do 14:00h ve Villa Marie
(Komenského 199, tel. 727 934 043). Doneste si vlastní recepty např. na oblíbené cukroví, posedíme u šálku čaje
nebo kávy. Vánoční tvoření zakončíme prosincovým jarmarkem.
Ve středu 8.11. bude setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Ve čtvrtek 9.11. ve 14:30 Vás zveme do Ledaxu na přednášku s následným promítáním o pouti do Fatimy
a po Portugalsku.
Až do Vánoc bude po mši sv. (někdy i v So večer) ve VM k dispozici duchovní literatura a kalendáře na rok 2018.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 8.11. na pí Jiskrovou, tel. 777 661 007.
Od 25. října do 8. listopadu 2017 je možno získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci. A to navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Kromě tří obvyklých
podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
V pondělí 13.11. 2017 od 16:00 přijměte pozvání na setkání s panem MUDr. Ladislavem Pazderou do klubové scény
M-klubu ve VM na besedu na téma Alzheimerova nemoc fenomén dnešní doby? Pan Pazdera srozumitelnou
formou vysvětlí stav současného poznání týkající se demence, zvláště Alzheimerovy nemoci a možnosti diagnostiky
a léčby, včetně aktuálních poznatků při výzkumu a přístupu nejen k této nemoci, včetně prevence.
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně zve dívky a svobodné
ženy od 15 do 37 let na duchovní obnovu v duchu svatého Františka. Začátek 10.11. v 18h, ukončení 12.11.
obědem. Přihlášky je možno posílat do 7.11., tel. 605 256 132. Program a kontakty viz leták ve farní vitríně.
Tammím „Den co den s Bohem“ – Bohoslovci zvou mladé muže na duchovní víkend v semináři ve dnech
24. – 26.11., více na arcs.cuni.cz
V neděli 19.11. 2017 budeme slavit Den Bible. Rádi bychom podpořili Biblické dílo tzv. dveřní sbírkou u východu
z kostela a v 3-dílné pokladničce, která bude k tomuto účelu určena až do 26.11.

Při sobotní a nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 28. a 29.10. se vybralo celkem 3428,- Kč. Všem
dárcům děkujeme! Příští neděli 12.11. bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.
EVANGELIUM: Mt 23,1-12 Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé
Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale
nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani
prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební
řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi
pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají ‚mistře‘. Vy však si nedávejte říkat ‚mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy
všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚otec‘, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte
říkat ‚učitel‘, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
V neděli 22.10. jsme slavili misijní neděli. Děti z misijního klubka představovaly
zástupce světadílů a výzdoba před oltářem měla přiblížit barvy kontinentů světa.
V průvodu s obětními dary bylo přineseno auto (jako symbol bohatství a
schopnost rozdělit se s druhými), kámen (přestavoval kamenné desky zákona),
řetěz (byl symbolem nesvobody člověka), srdce (symbolem lásky), chleba (jako
symbol základní potraviny) a Bible (jako symbol křesťanství). Po mši sv. se konal
jarmark výrobků, jehož finanční výtěžek ve výši 7750,- Kč byl odeslán na misie.
Rozhovor s P. Danielem ANGE, známým francouzským knězem, misionářem,
autorem mnoha knih pro mládež a zakladatelem evangelizační školy “Jeunesse-Lumiére”.
Co bychom měli dělat pro to, aby křesťanství bylo přitažlivější pro dnešní mladé, kteří s Bohem ještě nesetkali?
“Myslím, že to, co je pro mladé na křesťanství nejpřitažlivější, je setkání s jejich vrstevníky, naplněnými radostí
z Boha, radostí z víry. Vidět, že víra v Krista činí člověka šťastným, že to není nic smutného, ale přesně naopak.
Potkávat mladé překypující radostí ze života a přitom úplně normální. Takové, kteří neutíkají ani před přirozenou
radostí tohoto života. Víra nám vůbec nemá bránit mít radost z hudby, sportu, poznání, nemá nám bránit v lásce,
v prožívání zamilovanosti, zásnub, manželství nebo jiného životního povolání... právě naopak: toto naše štěstí má být
zakotveno v přítomnosti Ježíše Krista v našem životě. Při Světovém setkání mládeže v Paříži mě velice oslovila
skutečnost, že desetitisíce mladých Francouzů se rozhodly přijet do Paříže až na poslední chvíli - poté, co se
v jednotlivých diecézích Francie setkali s mladými z jiných zemí na jejich cestě do Paříže, kteří je strhli svým nadšením
a radostí, jež z nich vyzařovala.Dalším velkým svědectvím je život křesťana, žijícího ve skutečném a intimním
přátelství s Ježíšem. Takový člověk prožívá pokoj a radost dokonce i v těžkostech a utrpeních. Vůbec přitom nemusí jít
o nějaké velké vnější projevy radosti. Jedná se zde o pokoj, který zůstává kdesi v hloubi srdce, a to dokonce i na kříži. A
to je věc, která dnešní mladé velice oslovuje.A nakonec - jistota věřícího při pohledu do budoucnosti. Neznámá
budoucnost přestává nahánět strach a nejistotu při vědomí, že je cele v rukou našeho milujícího Otce. To platí dokonce i
tváří v tvář smrti, která již není “betonovou zdí”, ale je prozářena světlem Kristova zmrtvýchvstání. Je to světlo, které
naší životní cestě dává jistotu i správný směr. I to je silné svědectví pro dnešní mladé, tak často žijící jen pro přítomný
požitek. Uvědomme si, jak zoufale dnešní mládež potřebuje svědectví každého z nás, aby objevili toho, který jediný je
Cestou, Pravdou a Životem!”
Co naopak mladým dneška brání v přijetí víry?
Je to opak toho, co jsem již řekl: křesťané, kteří všude chodí s obličejem jako na pohřbu... To je skutečné
protisvědectví! Velkou překážkou je také nejednota křesťanů. Dalším problémem dneška je nesmírný výběr duchovna
na každém kroku - tak jako v supermarketu je “k mání” vše. Agresivní jsou samozřejmě především různé sekty, New
Age, okultismus a podobně. Mladí se těžko orientují, nevědí, kde hledat skutečnou pravdu. Překážkou je i “práce”
médií, která vytvářejí kolem velké části mladých jakousi “pornosféru”. Z této pasti nečistoty a pornografie se velice
těžko uniká. Naopak - křesťanství mladé neodpuzuje svou náročností. Vidíme, jak mnoho mladých lidí je pohlcováno
nejpřísnějšími sektami. Je pravda, že jsou pohodlní, ale zároveň touží po opravdovosti a náročnosti. Umějme být k sobě
nároční! Je to cesta, která nese plody. To je i moje vlastní zkušenost z let, kdy jsem působil jako misionář ve Rwandě.
Žili jsme velice chudě, často jsme zažili hlad a v místních horách i zimu. Ale Pán nám dal za odměnu mnohem víc: stálé
radostné vědomí, že je pořád s námi a že nás má rád. Mladým dneška se sice vyčítá, že se ženou jen za materiálními
požitky, ale každý z nich si vícekrát v životě uvědomí, že to není věc, která ho dokáže naplnit jednou provždy - třeba
tváří v tvář smrti. Smrt princezny Diany nebyla jen senzací. Mnoho lidí se náhle ocitlo před naléhavou otázkou: V čem
je tedy smysl života, když ani milióny člověka neudělají šťastným? Co je to smrt? A co potom...? V každém člověku je
kdesi hluboko ukryta touha po vnitřním naplnění, která se čas od času probudí - tváří v tvář velké radosti nebo třeba i
bolesti... Tehdy zjistí, jak jsou ta malá “materiální” uspokojení nedostatečná. Umějme na tuto touhu odpovědět!
POSLEDNÍ SLOVO MÁ KOSTELNÍK: Kněz ke kostelníkovi: „Tentokrát obejdete věřící s kasičkou ještě před
kázáním." „Ale pročpak, vždycky přece děláme sbírku až na závěr bohoslužby" diví se kostelník. „Protože dnes budu
kázat o spořivosti."
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli 12.11. –32. neděle v mezidobí 1. čtení
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
– Mdr 6,12-16, 2. čtení – 1 Sol 4,13-18, Evangelium – Mt 25,1-13
465 420 983

