Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 7. ledna do 14. ledna 2018
NEDĚLE 7. LEDNA – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FRANTIŠKA
ŽOČKA, MANŽELKU A CELÝ ROD LNĚNIČKŮ A HARYCHŮ
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)
PONDĚLÍ 8. LEDNA – PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 9. LEDNA – ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 10. LEDNA – STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
14:30 – mše sv. při pohřbu Boženy Souškové v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
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)
ZA BOHUSLAVU ŘÍHOVU A CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 11. LEDNA – ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
17:00 – ekumenická bohoslužba slova v Českobratrské církvi evangelické
PÁTEK 12. LEDNA – PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA FERNANDU CATANESI A GUISEPPINU SCAGNETTI
SOBOTA 13. LEDNA – SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
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 (PJK)
ZA ANEŽKU TALÁCKOVOU, JAROSLAVA ČÁSTKA A CELÉ RODY
NEDĚLE 14. LEDNA – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PJK)
Po mši sv. si můžete vypůjčit z farní knihovny nové přírůstky.
Děkujeme všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 8.1. v 18:40 na faře.
Ve středu 10.1. po mši sv. bude na faře setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem.
V pondělí 8.1.2018 začíná Alianční týden modliteb, v rámci kterého se uskuteční ve čtvrtek 11.1. v 17 h ekumenická
bohoslužba slova v Českobratrské církvi evangelické.
V pondělí 15.1. se uskuteční od 19:00 na faře další setkání společenství.
Poté bude následovat Týden modliteb za jednotu křesťanů, v rámci kterého proběhne v pátek 19.1. v 17:30 na naší
faře ekumenická bohoslužba slova ve stylu Taizé s hudebním doprovodem.
Další setkání pastorační rady proběhne ve čtvrtek 25.1.2018 v 18:30. Dětská mše sv. bude v neděli 28.1.2018.
Sbírky při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto:
24.12. - ranní nedělní mše sv. – 4790,- Kč, Živý ekumenický Betlém – 4113,- Kč, půlnoční mše sv. – 4821,- Kč
25.12. – 7209,- Kč, 26.12. – 3057,- Kč, 31.12. – 5947,- Kč, 1.1.2018 – 4028,- Kč. Všem dárcům děkujeme!
EVANGELIUM: Mk 1,6b-11 Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš
z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se
na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“
O slavnosti Zjevení Páně dne 6. ledna, po evangeliu, dle starobylého církevního ustanovení probíhá ohlášení
Velikonoc a pohyblivých svátků příslušného roku takto:
Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze Slavnosti Narození
Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele. Na den 14. února připadne letos Popeleční středa a
začátek posvátné doby postní. Dne 1. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Dne 9.
dubna budeme slavit slavnost Zvěstování Páně, tedy pouť na Knířov. Dne 13. května bude slavnost Jeho
Nanebevstoupení. Dne 20. května slavnost Seslání Ducha Svatého. Dne 31. května slavnost Těla a Krve Páně (u nás

budeme slavit 3. června). Dne 2. prosince první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu
buď čest a sláva na věky věků. Amen.
DALŠÍ AKTIVITY VE FARNOSTI:
*Hodiny náboženství navštěvuje cca 51 dětí, náboženství se učí také ve škole na Knířově a na Vraclavi.
*Pokračují pravidelná setkávání – příprava na liturgii následující neděle s P. Kunertem.
*Pravidelně probíhá každý první pátek v měsíci Nikodémovu noc. V měsíci prosinci byla Nikodémova noc doplněna
večerem chval se živou hudbou.
*Spoluúčast na ekumenických setkávání žen v rámci Aglow zaměřených na svědectví. *Založeno nové společenství.
*Zvolena nová pastorační rada s mandátem 2017-2021: Blajdová Radka Terezie, Smolák Petr, Jiskrová Jarmila,
Severová Marie, Částková Ludmila, Lipavská Edita, Motyčková Marie st. Další členové pastorační rady pověření
biskupem k účasti na pastorační péči o farnost jsou P. Mistr Pavel, P. Kunert Jan, Tomášková Jana.
STATISTIKY Z KNIHOVNY ZA ROK 2017:
V loňském roce bylo celkem provedeno 370 výpůjček. Nejaktivnějším čtenářem se opět stává Milan Štohanzl
(38 výpůjček), dále Motyčkovi (33 výpůjček) a na 3. místě se umístili Smolákovi (20 výpůjček).
Nejpůjčovanější knihou roku 2017 se stala kniha Postel hospoda kostel - Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková
(8 výpůjček), dále Malý mnich a jeho začátky – Harry Farra, Maturita z lásky - Marián Kuffa a Otec dětí ulice – Stefano
Stimamiglio (po 6 výpůjčkách). Nejčtenějším autorem se stal Marián Kuffa (10x), dále Anselm Grün (9x), Markéta
Zahradníková (8x) a Max Kašparů (7x). Za loňský rok přibylo v knihovně 210 knih, některé knihy byly z knihovny
vyřazeny. V současné době tedy knihovna nabízí 2579 titulů především náboženské literatury.
Dne 12.12.2017 proběhlo ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY:
*Projednaly se nové a již stávající pastorační aktivity farnosti: činnost misijního klubka (které se podílelo i na
adventním jarmarku města), noví ministranti (potřeba udělat přípravu ministrantů na velikonoce), Edita Lipavská chce
uspořádat ve Světélku setkání s romskými děvčaty a oslovila psycholožku Šárku Víchovou, v rámci náboženství
v nejstarší skupině probíráme témata Alfy pro mladé, probíhá příprava na iniciační svátosti a 2 katechumenky
vstoupily do katechumenátu – je potřeba si jich všimnout a začlenit je do života farnosti, např. je pozvat domů na kafe…
Ve farnosti vzniklo nové společenství, které se schází 1x měsíčně a je otevřené všem (Jarmila Jiskrová). Farní knihovna
by uvítala pomocníka.
Do živého růžence je zapojeno celkem 57 lidí (z toho 27 nových), pokusíme se udělat mši sv. za členy + setkání.
*Byly představeny různé pastorační aktivity, které byly prezentované na konferenci o evangelizaci v Olomouci. Jedná se
o: Vstupy do škol, Kurzy Alfa, Farní evangelizační buňky, Antiochia, Škola evangelizace sv. Ondřeje, Kurz Zacheus,
Dominikánské misie, Akademie pro dialog a evangelizaci ve Vídni, Večerní oáza nové evangelizace, Škola křesťanského
života a evangelizace Marie z Nazaretu Matky církev, Oasis. Biskupství také vyzývá k setkávání rodin ve farnostech.
* PR byla informována o záměru konat Světový den mládeže v Praze a ČR v 2022/21.
* Projednala se výpomoc při zajištění adventní duchovní obnovy s P. Vítem Horákem.
* PR doporučuje přispívat jako farnost od 1.1.2018 pí Matějkové, která by 3x týdně zajišťovala úklid dolních prostor
fary. Finanční vyrovnání bude dořešeno na ER.
* PR byla oslovena, aby podpořila Tříkrálovou sbírku.
* Diskuze nad situací bezdomovců v našem městě. J. Jiskrová je členkou podkomise sociálně-zdravotní komise, kt. se
touto problematikou zabývá. Vznese požadavek na město, aby zřídilo sprchu pro bezdomovce.
* Diskuze nad prodejem kontrabasů. Máme 3 kontrabasy a 2 nabídky na odkup za 10.000 Kč + za opravu jednoho.
* Jednalo se o zdržení stavebních úprav zákristie kostela sv. Vavřince. Zároveň s rekonstrukcí a stavbou WC bude
pořízeno i tepelné čerpadlo do zákristie. Byl zaveden optický kabel v potrubí do kostela. V Zámrsku byla dokončena
oprava první části fasády.
* Diskuze nad poutačem na plakáty před farou. Pozemek – příjezd do garáže před farou zatím nepatří farnosti –
jednání, zda lze tento pozemek směnit.
* Noc kostelů 25.5.2018, 24 hodin pro Pána 9.3.2018 – nutno najít někoho, kdo zajistí
* Nikodémova noc v 2018: 5.1, 2.2. (Hromnice), 2.3., 6.4. (velikonoční pátek), 4.5. (koncert Evy Urbanové ->
přesunout), 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. (Památka zemřelých), 7.12. Dle možností budeme opakovat cca 1x za 2
měsíce Večer chval.
* Termíny dětských mší sv. na 2018: 28.01.2018, 25.02.2018, 22.04.2018, 20.05.2018 Seslání DS, křest dospělých,
17.06.2018 1. sv. přijímání, 23.09.2018, 21.10.2018, 18.11.2018, 16.12.2018.
* Farníci si přejí méně preludování a více zpěvu. J. Jiskrová bude oslovovat farníky, kt. se chtějí aktivně zapojit do zpěvu
žalmů.
* PR nedoporučuje dát do kostela nabídnuté sádrové sochy andělů.
Příští setkání bude PR bude ve čtvrtek 25.1.2018 v 18:30
NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ – „Po zkušenostech z minulých let si letos dám toto zásadní předsevzetí: Už nikdy si
nedám žádné předsevzetí!“
POSLEDNÍ SLOVO MÁ UČITEL: Učitel vyvolá při přírodopisu Jardu: „Víš něco o čápovi?“ „Vím, ale nevěřím
tomu.“
Připravujeme se na příští neděli 14.1. – 2. neděle v mezidobí 1. čtení – 1 Sam
http://www.katolik.vmyto.cz/
3,3b-10.19, 2. čtení – 1 Kor 6,13c-15a.17-20, Evangelium - Jan 1,35-42–
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

