Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 24. prosince do 1. ledna 2018
NEDĚLE 24. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN
Jesličky: 15–16 h. 08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VÁCLAVA, KARLU A JITKU BUREŠOVI A JEJICH RODIČE
14:00 – živý ekumenický Betlém (před kostelem sv. Trojice)
16:00 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
20:30 - mše sv. kostele v Knířově (PPM)
22:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
24:00 – půlnoční mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
PONDĚLÍ 25. PROSINCE - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Jesličky: 14–16h 08:30 – mše sv. v chrámu 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: 14–16h 08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM, křest Matea Szamka (PPM)
10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
STŘEDA 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) – žehnání vína v kostele
ČTVRTEK 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
PÁTEK 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby (E. Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 30. PROSINCE – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
16:00 - mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kapli na faře ve VM (PPM)
NEDĚLE 31. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Jesličky: 14–16h Společné poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINY NAŠÍ FARNOSTI
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. kostele v Knířově (PJK)
PONDĚLÍ 1. LEDNA – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Jesličky: 14–16h 08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. kostele v Knířově (PPM)
Dnes na Štědrý den 24.12. Vás zveme na ekumenický živý Betlém. Letos s vánoční hrou začínáme tradičně ve 14h
před kostelem Nejsvětější Trojice. Domů si budete moci odnést betlémské světlo.
Nevíte, jestli dostanete pod stromeček novou knížku? Nevadí, po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě vánočních svátků – úklidu a výzdobě kostela, hudebníkům, těm, kteří
navštívili nemocné, připravili pro nás živý ekumenický Betlém…
Po mši sv. můžete v kostele v sakristii zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly na rok 2018.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 8.1.2018 v 18,40.
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.
Ve středu 27.12. na svátek sv. Jana Evangelisty proběhne žehnání vína, „Lásky sv. Jana“. Máte možnost si přinést
vína k požehnání před obětní stůl (prosíme, ne v igelitce).
Po mši sv. ve čtvrtek 28. prosince bude společná snídaně s oslavou a následným promítáním nového dokumentu o
kardinálovi Miloslavu Vlkovi.
Koledování v rámci Tříkrálové sbírky bude probíhat ve dnech 5.-7. ledna 2018.
Příští Nikodémova noc se bude konat v pátek 5.1.2018 od 18:30 do 20:00 v chrámu sv. Vavřince.
První náboženství v novém roce bude ve čtvrtek 4.1. na Vraclavi, v pátek 5.1. na Knířově a v pondělí 8.1. ve VM.

Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. ve dnech 16. – 17.12.2017se ve farnosti Vysoké Mýto se vybralo celkem
4183,- Kč. Děkujeme!
EVANGELIUM: Lk 1,26-38 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí
řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude
nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho
království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl:
„Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná
Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic
nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
Při DUCHOVNÍ OBNOVĚ s P. Vítem Horákem jsme se ve skupinkách zamýšleli nad těmito otázkami:
1. Co nabourává společenství farnosti a staví mezi námi zdi?
Nekomunikování mezi sebou, těžko se navazují vztahy, nejsme vychováváni ke společenství. Dále nedůvěra, špatná
zkušenost s otevřením se druhým, strach, nepochopení, nezájem, neochota, každý se radši stará sám o sebe. Neuzdravení,
nedořešení křivd a situací, některé věci jsou tabu, nemluví se o nich, prostě strach věci prokomunikovat a „položit na
stůl“. Ve farnosti jsou různé podskupiny a hloučkování, kdo nezapadne do nějaké skupinky, zůstane sám. Farnost je
„rozdělená do vrstev“, je tu nadřazenost, nepřijímání některých lidí do společenství. Často máme obavu, co mi ten druhý
řekne při vytknutí, vyjádření názoru. Zdi nabourává také necitlivost a povrchní posouzení dané situace. Dále je to
neochota lidí se zapojit a pomoct, neochota vytvářet společenství, což je dané i povahou lidí a nedostatkem času. Ve
farnosti jsou pomluvu a tzv. „zazádysmus“. Nemáme k sobě navzájem důvěru a vlastně se vzájemně ani tolik neznáme.
Jsme neochotni se sdílet a vylézt ze své ulity.
2. Jak překážky a zdi mezi námi bourat? Kde a s čím začít?
Nutno začít modlitbou za farnost a sebe navzájem. Dále pomáhají aktivity ke stmelení farnosti a setkávání farnosti. Měli
bychom být víc otevření k sobě navzájem, věnovat druhým svůj čas a projevovat zájem o pravdivost modlitby. Dále mít
odvahu a chuť řešit problémy přímo s konkrétními lidmi, kterých se to týká. Nesmí chybět odpuštění a pokonání.
Komunikace je základ. Důležité je rozdávat radost a udělat něco proto, abychom se zase sešli. Důležité je všímat si
druhých, hlavně také nově příchozích, být k nim vstřícní a otevřeností jít do každé situace. Dobré je vyjít k lidem
s úsměvem. A když je potřeba, oslovovat lidi konkrétně.
3. Co naše farní společenství sjednocuje a posiluje?
Sjednocuje nás víra v Boha, zájem o křesťanský život, slavení eucharistie, vědomí jednoty kolem stolu Páně a společná
modlitba. Dále pak setkávání, oslavy, společné akce a společná práce, na které se podílíme, poutě, zájezdy, duchovní
obnovy. Sjednocují nás tvůrci pokoje mezi námi.
4. Za co můžeme být v naší farnosti vděční?
Můžeme být vděčni za kněze (a za to, že ho vůbec máme), za krásný
chrám, za bohoslužby, které máme každý den a pravidelně i v okolních
vesnicích, za eucharistii, adoraci, za krásnou výzdobu kostela, za
varhaníky, kostelníky, za společné akce naší farnosti (např. farní poutě,
Nikodémovu noc), za přípravy na liturgii s P. Kunertem, za farní rodinu,
jejíž můžeme být součástí, za dobré vztahy v naší farnosti, pomocnou
ruku, všímavost a vstřícnost, za zázemí ve víře, možnost setkávání a za
obětavost pár lidí. Za to, že máme kolem sebe ostatní farníky a dobré
vztahy s nimi, že si všímají druhých a nabídnou pomoc.

ZA FARNÍ KANCELÁŘ VÁM PŘEJEME
POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
P. Pavel Mistr, Jana Tomášková a
Radka Terezie Blajdová
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Pepíčku, a pročpak chceš od
Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?” „Abych si mohl hrát, když je
tatínek doma.“
POSLEDNÍ SLOVO MÁ SYNEK: Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého tatínka: „Tati, máš v krku kost?“
„Nemám, synu.“ „A na čem ti tedy drží hlava?“.
Připravujeme se na příští neděli 31.12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše,
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983

Marie a Josefa:
1. čtení – Sir 3,3-7.14-17a, 2. čtení – Kol 3,12-21, Evangelium – Lk 2,22-40

