Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 19. listopadu do 26. listopadu 2017
NEDĚLE 19. LISTOPADU – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (DEN BIBLE)
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VÁCLAVA, KARLU A JITKU BUREŠOVY A JEJICH RODIČE
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 20. LISTOPADU – PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 21. LISTOPADU – PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
STŘEDA 22. LISTOPADU – PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
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 (PPM)
ZA MANŽELE ŠIRÝČKOVY, JEJICH RODIČE, SOUROZENCE A DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 23. LISTOPADU – SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO
PATRONA DIECÉZE
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ARMAND CHANSIN,
SUZANNE CHANSIN, ROBERT WANG YEN A DUŠE V OČISTCI (TAHITI)
PÁTEK 24. LISTOPADU – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA, KNĚZE, A DRUHŮ, MŮČEDNÍKŮ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA DUŠE V OČISTCI (TAHITI)
SOBOTA 25. LISTOPADU – SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA INGRID A ZDENKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 26. LISTOPADU – SLAVNOST JEŽÍŠE KRÁLE
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 –mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, BRATRA
LUDVÍKA S MANŽELKOU, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
Dnes slavíme Den Bible. Děkujme za váš příspěvek na Biblické dílo při dveřní sbírce u východu z kostela a v 3dílné pokladničce (kostel sv. Vavřince), která bude k tomuto účelu určena až do 26.11.
Dnes v neděli 19.11. po dětské mši sv. zveme všechny děti na společný bowling od 10 do 11 hod ve Sportcentru.
Farní knihovna dnes nabízí knihy o Duch sv. a inspiraci ke Dni Bible. Zakoupit si zde můžete adventní průvodce
Brněnské diecéze za 10 Kč a příští týden bude k dispozici adventní průvodce královéhradecké diecéze.
V pondělí 20.11.2017 zveme všechny, kteří touží po společenství, od 19:00 na 2. setkání na faru.
Ve středu 22.11. nebude setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
V neděli 26. 11.2017 na Slavnost Krista Krále se bude konat od 17:00 v chrámu sv. Vavřince Koncert Stabat
Mater. Jedná se o vrcholné dílo Pergolesiho. Sólového partu se ujmou: soprán Lucie Hájková, operní zpěvačka
Národního divadla v Praze, altový part Václava Housková Krejčí, sólistka Národní opery v Brně. Sólistky bude
doprovázet 20-členný chrámový orchestr Sv. Vavřince VM. V doprovodném programu zazní Dvořákovy Biblické
písně. Barytonového partu se ujme Leoš Krejčí, který vystudoval operní zpěv na Akademii školy umění v Praze.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 27.11. v 18:40 na faře.
V úterý 28.11. zveme nejen ženy na další setkání Aglow. Tenkrát se bude konat na naší faře a své svědectví o setkání
s Bohem předá Dana Štěpánová. Neformální setkání Aglow nabídne vánoční dílny a budete si moci vyrobit dárek
pro své blízko nebo jeho zakoupení podpořit potřebné.
Ve čtvrtek 30.11. bude od 18:30 na faře setkání pastorační rady. Své návrhy k jednání můžete podat skrze členy
PR do 23.11.
V pátek 1.12.2017 začneme v 19:00 Nikodémovu noc společnými chválami. Modlitba chval a díků bude
doprovázena živou hudbou, texty k písním chval budou k dispozici formou projekce na plátno. Po společném
začátku bude opět příležitost ke ztišení a osobní modlitbě a ev. svátosti smíření či rozhovoru až do 21:00.
V sobotu 9.12.2017 se bude konat od 15:30 v chrámu sv. Vavřince koncert Vesmírné kapely. VeKa je společenství
asi 30 mladých lidí, kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha a v naší farnosti budou mít tento prosincový víkend
soustředění před natáčením nové desky a zároveň doprovodí hudebně nedělní mši sv. 10.12. Pokud chcete pomoci se
zajištěním jejich pobytu u nás, nahlaste se P. Mistrovi. Jedná se především o pomoc se zajištěním stravování.
V sobotu 16.12.2017 vás zveme na Adventní duchovní obnovu s P. Vítem Horákem, který nás povzbudí k životu
pro druhé ve společenství. Setkání proběhne na faře ve Vysokém Mýtě.
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

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.
Při sobotní a nedělní sbírce určené na pojištění kostelů a dalších církevních budov ve farnosti Vysoké Mýto
ze dne 11.11. a 132.11. se vybralo celkem 3780,- Kč. Děkujeme!
EVANGELIUM: Mt 25,14-30 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a
odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě,
vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch
služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět
hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně,
mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil,
hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se
radovat se svým pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel,
a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl:
‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u
směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven.
Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k
ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“

DEN BIBLE: Oslavme Den Bible ve farnosti i v rodině. Zaměřme dnešní den na Boží slovo. Nemusíme hned přečíst
celou Bibli, ale mohli bychom zkusit alespoň něco:
 Přečíst si úryvek z Bible.
 S dětmi si přečíst příběh z Bible, mluvit o něm a pokusit se ho umělecky ztvárnit (nakreslit, postavit, …).
 S dětmi si prohlédnout všechny Bible, které máme doma (stará a vzácná vydání, Bible pro děti…)
 Podívat se společně na film s biblickou tématikou.
 Pomodlit se s dětmi biblický růženec – s využitím powerpointu, ke stažení na www.biblickedilo.cz/biblickyrůzenec
 Pustit si na internetu biblickou přednášku.
 Poslouchat pořad Bible v liturgii na rádiu Proglas.
 Přečíst si komentáře k jednotlivým nedělním čtením na www.biblickedilo.cz/bible-v-liturgii.
Boží dary jsou nám „šité na míru“
Společný život povahově rozdílných lidí není vůbec jednoduchý. Ohrožuje ho závist, srovnávání se s druhými, nepřijetí
ostatních v jejich jinakosti, prosazování svých zájmů na úkor druhých… Někdy takový společný život může vést až k
odcizení a neporozumění. Bůh o našich slabostech ví, a proto nám posílá svého Pomocníka - Ducha svatého, dárce
rozmanitých darů (vloh, talentů, hřiven), který může neporozumění a odcizení proměnit v porozumění a jednotu. Dary,
které od něho dostáváme, nejsou často nijak nápadné, ale jsou nám dávány na pomoc ve všedním životě, k užitku
druhým. Když přijmeme, že dary, které jsme od Boha dostali, jsou nám „šité na míru“, už se nemusíme nijak
porovnávat s druhými a znepokojovat se. Naopak je můžeme ve svobodě a s pokojem v
srdci rozvíjet a sloužit jimi druhým. A tak můžeme zažívat jednotu v různosti a společně
přispívat k rozvoji společnosti.
CHARISMATA V BIBLI: Slovem "charisma" se zpravidla označují obdarování Duchem
svatým, o kterých mluví apoštol Pavel. Duch svatý totiž neuděluje jen sedm darů, ale
uděluje jich nespočet. Tolik, kolik je lidí a kolik je situací, do kterých se lidé dostávají...
Ř 12 Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v
souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje.
Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
1 Kor 12 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale
tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je
skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu,
někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému
rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž
Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
Ef 4 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře
a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli
jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Host vede koně po hotelovém schodišti. Zděšená recepční za ním vyběhla a
ptá se ho: „Zbláznil jste se? To je nápad koně vodit po schodech!“ „Nedá se nic dělat paní, ve výtahu se mu dělá
nevolno“.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ CHLAPEC: Kněz se ptá chlapce: "Modlíte se doma před jídlem?" Chlapec odpoví: "No,
jen když máme jíst houby, co nasbíral tatínek."
http://www.katolik.vmyto.cz /
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 26.11. – Slavnost Ježíše Krále: 1. čtení Ez
34,11-12-12.15-17, 2. čtení – 1 Kor 15,20-26.28, Evangelium – Mt 25,31-46

