Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 31. prosince do 7. ledna 2018
NEDĚLE 31. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Jesličky: 14–16 h 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)
ÚTERÝ 2. LEDNA – PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ
A UČITELŮ CÍRKVE
STŘEDA 3. LEDNA – STŘEDA PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) – přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby (E. Loskotová)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 4. LEDNA – ČTVRTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 5. LEDNA – PÁTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ – Nikodémova noc
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. KULHAVÉHO
18:30 – 20:00 - Nikodémova noc
SOBOTA 6. LEDNA – SLAVNOST ZJEVENÍ 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)
ZA KOLEDNÍKY A DÁRCE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, ZA VŠECHNY POTŘEBNÉ
NEDĚLE 7. LEDNA – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně v kostele v Knířově (PPM)
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny.
Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z Živého Betléma.
Dnes 31.12. bude od 23:30 do 24:00 probíhat v kostele sv. Vavřince Silvestrovská Nikodémova noc. Kdo chcete
v tichosti poděkovat za uplynulý rok před vystavenou Nejsvětější svátostí, jste srdečně zváni. Před půlnocí bude
svátostné požehnání.
V pátek 5.1.2018 se bude konat Nikodémova noc 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.
Koledování v rámci Tříkrálové sbírky bude probíhat ve dnech 5.-7. ledna 2018.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 8.1.2018 v 18:40.
EVANGELIUM: Lk 2,22-40 Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona,
přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno
prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to
nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden
člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení
Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud
neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě
Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto
velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého
izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii
prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní
duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova
kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už
čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila
Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do
Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

FARNOST VYSOKÉ MÝTO V ROCE 2017
celkem za naše farnosti: Počet křtů: 19 (9 romských křtů = 47 %), Počet
sňatků: 2, Počet pohřbů: 14
Farnost Vysoké Mýto v roce 2017: Počet křtů: 14 (z toho křty dospělých: 1) –
Brian Pavel Petik, Sofie Sazonová, David Tomáš Szamko, Petra Anna Tetivová,
Tomáš Pavel Horváth, Klaudie Lucie Jagiellová, Josef Giňa, Viktórie Jana de
Chantal Müllerová, Štěpán Sládek, David Adrian Bykar, Dominik Josef Buben,
Roman Daniel Godla, Oskar Jan Giňa, Mateo Karel Szamko
Počet sňatků: 0, Počet pohřbů: 12 – Danuše Benešová, Václav Bureš, Růžena Rouhová, Miroslava
Munzarová, Vladimír Kysilka, Anna Kyselová, Ludmila Pávová, Milena Kalhousová – Hudová, Květa
Gabrielová, Štefan Giňa, Rudolf Lněnička, Anežka Talácková
Farnost Vraclav v roce 2017: Počet křtů: 2 – Josef Lipert, František Vlček; Počet sňatků: 0; Počet pohřbů: 2
– Věra Zlesáková, Ludmila Kvintová
Farnost Zámrsk v roce 2017: Počet křtů: 2 – Vendula Kalousková, Zuzana Hynková; Počet sňatků: 2 –
Zdeněk Mencl + Jana Svobodová, Stanislav Lang + Michaela Ruprechtová; Počet pohřbů: 0
Farnost Knířov v roce 2017: Počet křtů: 1 – Kristýna Hurychová; Počet sňatků: 0; Počet pohřbů: 0
PŘEHLED ČINNOSTI FARNOSTI ZA ROK 2017:
*Leden - Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem 109 717 Kč), Týden za jednotu
křesťanů – ekumenická bohoslužba slova, zimní „Vesmírný víkend“ pro děti
z náboženství
*Únor – farní setkání těch, kteří se angažují ve farnosti, masopustní posezení na faře
s farníky, nominace Noci kostelů na udělení Výroční ceny města za rok 2016
*Březen – postní ekumenická bohoslužba slova ve stylu se zpěvy z Taizé, duchovní
obnova s P. Michalem Zamkovským (hostem ze Slovenska), 24 hodin pro Pána, která
byla zakončena Knířovskou poutí s účastí P. Antonína Krasuckého (rektora
dominikánského kostela v Olomouci), volby do Pastorační rady
*Duben – farní pouť na jižní Moravu (za Tím, který dal víno pro radost lidskému srdci)
*Květen – koncert operní pěvkyně Dagmar Peckové v rámci festivalu Pardub. Hud. jaro, fatimská pobožnost
*Červen – ekumenická bohoslužba slova na Knířově, první sv. přijímání dětí (7 dětí) + křest Petry Tetivové,
Noc kostelů – společná hra „Po stopách Martina Luthera“ (návštěvnost cca 1800 vstupů do jednotlivých
objektů), vytvoření výstavy Vysoké Mýto Mariánské, pouť dětí z náboženství na poutní místo Homole,
opékání na farní zahradě s romskými dětmi ze Světélka, slavnostní mše v kostele Nejsvětější Trojice spojená
s misijním jarmarkem, mše sv. u příležitosti 120 let založení SŠ a Vyšší odborné školy stavební ve VM
*Červenec – koncert Idy Kelarové (Česká filharmonie a 120 rómských dětí), ekumenická bohoslužba slova,
Dětský letní tábor Jedlová 2017 ve stylu Retro, Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích
*Srpen – farní pouť na Slovensko do partnerského města Spišská Belá
*Září – zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví, pouť do Portugalska – Fatima,
vzpomínková akce za zemřelé francouzské vojáky na Vraclavi (kostel sv. Mikuláše)
*Říjen – slavnostní otevření nově opraveného náměstí Vaňorného – lampionový průvod na Den světel,
založení společenství, Podzimní koncert v chrámu sv. Vavřince (u příležitosti 120. výročí založení Vyšší
odborné a SŠ stavební)
*Listopad – farnost Knířov – posvícenské setkání s farníky s promítáním fotek z Portugalska, společný
bowling ve Sportcentru pro děti z farnosti, koncert Stabat Mater v chrámu sv. Vavřince, setkání žen Aglow na
faře ve Vysokém Mýtě (vánoční dílny)
*Prosinec – Nikodémova noc spojená s večerem chval, koncert Vesmírné kapely VeKa, vstup dospělých
katechumenátu, Adventní duchovní obnova s P. Vítem Horákem, Adventní koncert na Vraclavi, Adventní
koncert ZUŠ v chrámu sv. Vavřince, Vánoční koncert v Zámrsku, Adventní
ekumenická bohoslužba slova, Živý ekumenický Betlém
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Tak co, jak jsi prožil letošního
Silvestra, příteli?” „Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase
nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”
POSLEDNÍ SLOVO MÁ STUDENT: "Jak to, že jsi zase dostal pětku z
dějepisu?" ptá se otec. "Za to může Alexandr Veliký!" hájí se syn. "Tak si
najdi jiného kamaráda!"
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 7.1. – Slavnost zjevení 1. čtení – Iz 42, 14.6-7, 2. čtení – Sk 10,34-38, Evangelium – Mk 1,6b-11

