Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 14. ledna do 21. ledna 2018
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)
PONDĚLÍ 15. LEDNA – PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 16. LEDNA – ÚTERÝ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM)
STŘEDA 17. LEDNA – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
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 MILUŠI NOVOTNOU
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 18. LEDNA – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
PÁTEK 19. LEDNA – PÁTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM)
17:30 – ekumenická bohoslužba slova ve stylu Taizé s hudebním doprovodem v kapli na faře
ve VM (zástupci církví ve VM)
SOBOTA 20. LEDNA – SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 - mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA ZESNULOU VĚRU KREJČÍ A CELÝ ROD
NEDĚLE 21. LEDNA – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
Po mši sv. si můžete vypůjčit z farní knihovny nově zapsané knihy.
Dnes 14.1. v 18:30 se koná v Litomyšli v Novém kostele Církve bratrské přednáška biskupa Františka Radkovského o
ekumeně na témata Cesty ke společnému slavení u stolu Páně a Pohled Katolické církve na ekumenismus.
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 15.1. v 17:00 na faře.
V pondělí 15.1. se uskuteční od 19:00 na faře další setkání společenství.
Ve středu 17.1. po mši sv. bude na faře setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem.
V tomto týdnu je 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. Jste srdečně zváni.
Rádi bychom Vás pozvali na setkání s Jarkou Navarrovou z Kladna, která nám předá své svědectví o cestě
za Bohem a uzdravení. Můžete se s ní setkat v sobotu 20.1. od 14:00 v klubovně v Husově ul. a dále pak v neděli
21.1. při ranní mši sv. ve Vysokém Mýtě. „Jarku jsem poznala ve skupince na semináři obnovy v Duchu sv. v Praze a
její svědectví o životě s Bohem byla vždy úžasná... Je to Romka, která chodí do kostela, věnuje se romské mládeži
a spolupracuje s kladenskou farností a sestrami od sv. Matky Terezy. Svědectví o své cestě k Bohu a uzdravení sepsala
také do malé knížečky, kterou si od ní budete moci koupit.“ (R. Blajdová)
Další setkání pastorační rady proběhne ve čtvrtek 25.1.2018 v 18:30.
Dětská mše sv. bude v neděli 28.1.2018. Zpívat a hrát bude Sboreček. Po mši sv. srdečně zveme všechny děti
na společný bowling do Sportcentra od 10 do 11h.
Orel Jednota Vysoké Mýto srdečně zve na jubilejní XX. orelský ples, který se bude konat 9.2.2018 ve společenském
sále M-klubu. Rezervace vstupenek do 18.1.2018 u paní Stříteské (tel. 777 141 910), předprodej na IC MěÚ Vysoké
Mýto od 22.1.2018.
Srdečně zveme seniory a širokou veřejnost z Vysokého Mýta a okolí na lednový S – K L U B, který se uskuteční
25.1. od 16 hodin ve Vile Marii, Komenského199. V rámci našeho společenského setkání se uskuteční přednáška na
téma „Prevence kriminality“. Besedu povede vedoucí sociálního odboru městského úřadu Vysoké Mýto pan Tomáš
Salášek a zástupkyně vedoucího Obvodního oddělení policie ČR paní Šárka Vlčková. Vstup je zdarma a čeká vás i
drobné občerstvení. Na besedě se zaměříme na problematiku kriminality vůči starým lidem, lidem se zdravotním
handicapem, lidem důvěřivým, lidé žijícím osamoceně, kteří se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod
různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často i přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je
připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy může dojít i k fyzickému napadením seniorů.

Sbírka při sobotní a nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 6. a 7.1.2018: 4 802,- Kč Všem dárcům děkujeme!
Milí farníci, na MÚ Vysoké Mýto proběhla kontrola z Pardubického kraje
z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, při které byl kontrolován movitý
majetek chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, kde byl zjištěn tento
nedostatek: při kontrole nebyla nalezena socha sv. Anny (1800 – 1820), která
se nacházela v chrámu sv. Vavřince.
Popis podle staré evidenční karty: Sv. Anna klečí na klekátku a modlí se. Má
modrý šat a přes něj přehozený hnědožlutý plášť. Na klekátku je reliéfně
provedený feston a motiv slunce. Barvy jsou hrubé a pestré. Světice má ruce
sepjaté, tělo vytočené, tvář s ostrými rysy, velkým nosem a téměř bez
očnicových jamek. Draperie šatu a závoje je zplihlá, ve spodní části se ostře
zalamuje. Je hrubě řezaná. Na hlavě má paprsčitou svatozář.
Obracíme se na Vás s prosbou, zda-li jste tuto sochu někdy a někde viděli,
je možné, že byla i odcizena. Socha dle informací z biskupství nebyla
dohledána už při inventarizaci v roce 2000. Děkuji Vám za pomoc při hledání,
každá vaše informace bude důležitá. Já osobně jsem ji nikdy neviděl.
P. Pavel Mistr
EVANGELIUM: Jan 1,35-42 Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle,
beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich:
„Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená „Mistře – „kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a
uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou
učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona,
řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty
jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2018: Dopis z Oblastní charity od paní Ivy Markové:
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo
se na Tříkrálové sbírce podílejí, a také všem, kdo do sbírky přispěli.
Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého okresu více než dva tisíce
dobrovolníků, kteří i letos přinesli lidem přání štěstí, zdraví, a písmeny K+M+B požehnání jejich příbytku. I letos jsme
viděli slzy a radost v očích starších lidí, kteří Tři krále netrpělivě očekávali, nebo úžas v očích malých dětí…
V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale
krásným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské
spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se každý svým dílem už 18 let
obětavě zapojuje. Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz
 Z VYSOKÉHO MÝTA A OKOLÍ SE CELKOVĚ VYBRALO 124 282,- KČ. Celkem chodilo 20 skupinek.
 Ve Vysokém Mýtě se celkem vybralo 83 769,- Kč. P. Pavel Mistr: 14 947,- Kč, Jana Stříteská (pokladnička v kostele
sv. Vavřince): 13 973,- Kč, Marie Motyčková st.: 13 205,- Kč, David Vích: 8 746,- Kč, Jana Stříteská: 6 374,- Kč,
Jaroslav Motyčka: 5 434,- Kč, Lubor Nováček: 4 233,- Kč, Libuše Štrébelyová (Lhůta, Brteč): 3 941,- Kč, Jaroslava
Jílková: 3835,- Kč, Jana Tomášková: 3 609,- Kč, Jan Kumorek: 3 010,- Kč, Marie Motyčková ml.: 2 462,- Kč.
 V jednotlivých obcích se celkem vybralo: Vraclav: 15 165,- Kč, Sedlec: 2 502,- Kč, Zámrsk: 15 424,- Kč,
Janovičky: 2 862,- Kč, Zaháj: 4 560-, Kč. Přehled pokladniček za jednotlivé obce bude uveden příští týden.
 Děkujeme vedoucímu asistentovi Tříkrálové sbírky pro Vysoké Mýto paní Janě Stříteské za zorganizování této
akce v naší farnosti, také všem, kteří jste se podíleli na zdárném průběhu letošní Tříkrálové sbírky, za váš čas a
námahu, kterou jste této činnosti obětovali a za veselý hudební doprovod s nástroji některých skupinek. Zároveň také
děkujeme všem dárcům, kteří jste přispěli na konto Tříkrálové sbírky.
 Všichni koledníci, organizátoři a všichni, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou jsou zváni 27.2.2018 na divadelní
představení Větrná pohádka v 18h, která se bude hrát v Orlovně Letohrad-Orlice. Vstup zdarma. Plakátek viz farní
vitrína.
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Matematika je jediné místo, kde si člověk koupí 60 ananasů, a nikdo se nediví
proč.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ KROTITEL: Krotitel zničeně klečí před lvem a zhaslou obručí: „Sultáne, kolikrát ti ještě
budu vysvětlovat, že skrz tu obruč musíš proskočit a ne ji sfoukávat!“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983
(PPM – P. Pavel Mistr, PJK – P. Jan Kunert)

Připravujeme se na příští neděli 21.1. – 3. neděle v mezidobí 1. čtení – Jon 3,15.10, 2. čtení – 1 Kor 7,29-31, Evangelium – Mk 1,14-20

