Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 17. prosince do 26. prosince 2017
NEDĚLE 17. PROSINCE – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU ANDRLOVU A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 18. PROSINCE: 16:00 – mše sv. v Naději (PJK) 17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) + svátost smíření
ÚTERÝ 19. PROSINCE:
06:15 – rorátní mše sv. v době adventní v chrámu sv. Vavřince (PPM)
STŘEDA 20. PROSINCE: 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli ve VM (PPM), společné modlitby
(pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ZA MANŽELE CHYTILOVY A JEJICH DĚTI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 21. PROSINCE: 06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA MILENU KALHOUSOVOU
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
PÁTEK 22. PROSINCE:
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MARII DRAHOŇOVSKOU
SOBOTA 23. PROSINCE: 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA UZDRAVENÍ ADÁMKA VYČÍTALA
NEDĚLE 24. PROSINCE: 4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN
Jesličky: 15–16 h.
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VÁCLAVA, KARLU A JITKU BUREŠOVY A JEJICH RODIČE
14:00 – živý ekumenický Betlém (před kostelem sv. Trojice)
16:00 – vigilie Slavnosti Narození Páně v kostele na Vraclavi (PPM)
20:30 - vigilie Slavnosti Narození Páně kostele v Knířově (PPM)
22:00 - vigilie Slavnosti Narození Páně v Zámrsku (PPM)
24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) Rybova česká mše vánoční
PONDĚLÍ 25. PROSINCE - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Jesličky: 14–16 h.
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM)
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
ÚTERÝ 26. PROSINCE – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Jesličky: 14–16 h
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
Po dětské mši sv. si můžete pořídit na jarmarku (zadní část kostela) vánočně laděné výrobky, které vyrobily děti
z Misijního klubka. Výtěžek z jarmarku bude odeslán na misie pro chudé děti v rámci projektu Děti pomáhají dětem.
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny.
Dnes v neděli 17.12. v 16h Vás zveme do chrámu sv. Vavřince na tradiční adventní koncert pořádaný ZUŠ Vysoké
Mýto. Zazní na něm adventní a vánoční písně a další skladby. Vystoupí přípravná oddělení Korálek a Kamínek,
dětský pěvecký sbor RUBÍNEK, žáci a pedagogové ZUŠ a smíšený pěvecký sbor Otakar. Vstupné 80 a 50 Kč.
Po mši sv. můžete v kostele v sakristii zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly na rok 2018.
Prosíme pomoc se zajištěním hlídání jesliček v kostele sv. Vavřince. Zapisujte se prosím ke službě. Děkujeme.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 18.12. v 18:40 na faře.
V úterý 19.12.2017 ve 14:30 se koná ve Světélku vánoční besídka romských dětí.
Ve středu po mši sv. bude na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Příležitost k vánoční svátosti smíření bude ve středu 20.12. od 16h – do 17.25, zpovídat bude P. Jan Kunert a P.
Pavel Mistr a dle možností P. Jiří Mannl.
Ve čtvrtek 21.12. po rorátní mši sv. zveme na společnou snídani na faře.
Ve čtvrtek 21.12. na 10h budou v kostele sv. Vavřince zpívat děti ze ZŠ Jiráskova vánoční koledy.
Ve čtvrtek 21.12. od 13h prosíme o pomoc s instalací vánočních stromků a v pátek 22.12. od 15h prosíme
o pomoc při jejich zdobení.
Ve čtvrtek 21.12.v 17h Vás srdečně zveme do kostela sv. Martina v Zámrsku na tradiční vánoční koncert,
na kterém vystoupí žáci ZŠ a Malý pěvecký sbor.
V pátek 22.12. od 11 h nás zve ČKA a Církev československá husitská na medovinu pod vánočním stromem.
Akce se koná na nám. Přemysla Otakara II.
Prosíme o nahlášení skupinek, které navštíví nemocnice buď na Štědrý den nebo v sobotu 23.12.
Na Štědrý den 24.12. zveme na ekumenický živý Betlém. Letos s vánoční hrou začínáme tradičně ve 14h
před kostelem Nejsvětější Trojice. Domů si budete moct odnést betlémské světlo.
Zveme srdečně, zvláště osamocené, ke štědrovečernímu stolu na faru. Ohlaste se prosím do středy P. Mistrovi
728 185 336.

Asistent Tříkrálové sbírky pro Vysoké Mýto žádá o pomoc s koledováním na území města VM, zejména ze strany
vedoucích koledníků (starší 18-ti let) a dětských koledníků. Koledování bude probíhat ve dnech 5.-7. ledna 2017.
Zájemci se mohou hlásit u Jany Stříteské, tel. 777.141.910, mail: striteska@bkn.cz nebo u Jany Tomáškové ve farní
kanceláři, tel. 465.420.983, mail rkfvmyto@tiscali.cz. Jménem Oblastní Charity Ústí nad Orlicí děkujeme za pomoc.
Blíží se konec kalendářního roku a obracíme se na vás s výzvou, abyste navrhli, koho bychom za farnost mohli
nominovat na udělení Výroční ceny města. Návrh je nutno podat do 10.1.2018.
Dne 26.12.2017 v 17h v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě pořádá Církev bratrská z Vysokého Mýta ve
spolupráci s M-klubem benefiční 18. vánoční koncert Poprockové Vánoce „Ke slávě tvé“. Vystupují Naam Rock
Sold Band a hosté. Výtěžek ze vstupného bude věnován rodině čtyřleté Terezky s leukémií. Vstupné 100,- Kč, děti
50,- Kč. Předprodej v IC ve Vysokém Mýtě.
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. ve dnech 9. a 10.12.2017se ve farnosti Vysoké Mýto se vybralo celkem
4 715,-Kč. Děkujeme!
EVANGELIUM: JAN 1,6-8.19-28 Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle,
aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k
němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem
Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi?
Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte
cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš,
ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu
nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.
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 našich webových stránkách.
Při duchovní obnově s P. Vítem Horákem jsme se ve skupinkách zamýšleli nad těmito otázkami. Můžete se nad nimi
sami zamyslet a na souhrn odpovědí ze skupinek se můžete těšit v příštích ohláškách.
1. Co nabourává společenství farnosti a staví mezi námi zdi? 2. Jak překážky a zdi mezi námi bourat? Kde a s čím
začít? 3. Co naše farní společenství sjednocuje a posiluje? 4. Za co můžeme být v naší farnosti vděční?
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Drazí rodiče, píšu Vám ze svého pobytu v klášteře. Zde jsem se naučil
oprostit od všech pocitů. Bohužel Vám z tohoto důvodu ani nedokážu sdělit, jak se mi vlastně daří.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ BABIČKA: Sedí babička v parku na lavičce a modlí se: "Pane, já už jsem zase nevyšla
s důchodem, pošli mi, prosím, nějak stovku. "Zaslechne to nějaký mladý muž a říká jí: "Prosím vás, babičko, přece
nebudete věřit takovým pověrám. Tady máte padesátikorunu a už se nemodlete. "Babička chvilku počká, až se onen
muž vzdálí a pak říká: "Děkuju Ti, Pane. A příště mi to, prosím, neposílej po takovém neznabohovi."
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 24.12. – 4. adventní neděle:
1. čtení - 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16, 2. čtení – Řím 16,25-27,
Evangelium – Lk 1,26-38

