VEKA VE VYSOKÉM MÝTĚ
O víkendu 8.-10.12.2017 navštívila farnost Vysoké Mýto Vesmírná kapela VeKa. Do našeho města zavítala po dlouhých letech a v tomto složení vlastně
poprvé. Jedná se o seskupení asi 30 mladých lidí, kteří jsou spojeni s životem
Diecézního centra pro mládež Vesmír v Orlických horách. Zde se scházejí ke
svým zkouškám a připravují se na to, aby svoji hudbou mohli doprovázet různé
křesťanské akce pro mladé nejen na území naší diecéze.
Mladí hudebníci, kteří pocházejí z různých částí královéhradecké diecéze, se
začali sjíždět do Vysokého Mýta v pátek ve večerních hodinách a hned začali se
zkouškou. Zázemí našli na faře, kterou obsadili odshora až dolů. Jejich přítomnost byla velmi milá, stále
chodili a děkovali za pohostinnost, kterou si velmi chválili. Musím podotknout, že s takovou vděčností se
často nesetkáváme…
V sobotu po společné snídani začali opět zkoušet a
chystat podium a aparaturu v kostele sv. Vavřince,
kde se odpoledne konal jejich koncert. Kostel se
brzy zaplnil posluchači, kteří se sjeli i z blízkého
okolí. V programu zazněly kromě již známých
písniček i písně nové z vlastní tvorby. Na autorských
skladbách se kromě současného kapelníka VeKy
Františka Střasáka zvaného Frenky podílejí také
Martin Filip a Tonda Vlach. Některé můžete znát i
z videoklipů na youtube, další videoklip se chystá…
Vesmírná kapela také připravuje nahrávání nového
CD, které bude obsahovat jen autorské skladby, a když vše dobře dopadne, tak by mělo vyjít příští rok v
létě. Pěkné bylo, že při sólech se vystřídali různí členové VeKy a i kapelník byl několikrát vystřídán, když
hrál sólo na trubku či zpíval.
Vesmírná kapela doprovodila i nedělní mši sv., kde se mohla setkat s naší farností. Jak řekl pan farář,
„hrála v plné palbě“ přímo za obětním stolem. Byla to zajímavá změna, a někteří si dokonce
pochvalovali, že pořádně slyšeli… Při této mši sv. vstupovaly dvě mladé ženy do katechemenátu, a jejich
vstup do církve byl opravdu ve velkém stylu…
Děkujeme Vesmírné kapele, že přijala pozvání do naší farnosti a
obohatila adventní čas svým krásným zpěvem a hudbou. Poděkování
patří také všem, kteří pomohli vytvořit pro VeKu zázemí a zásobili ji
různými dobrotami… A v neposlední řadě děkujeme za podporu
Pardubickému kraji.
Za Římskokatolickou farnost Vysoké Mýto Radka Terezie Blajdová

Další foto z koncertu a mše sv. s VeKou najdete na webových stránkách
http://www.katolik.vmyto.cz/

