Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 21. ledna do 28. ledna 2018
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)
PONDĚLÍ 22. LEDNA – PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 23. LEDNA – ÚTERÝ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
STŘEDA 24. LEDNA – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
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 JINDŘICHA DVOŘÁKA, RODINU
DVOŘÁKOVU, LNĚNIČKOVU, DRAHOŠOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 25. LEDNA – SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM, 17 hod společný růženec, výzva o. biskupa (PPM)
ZA MANŽELE PTÁČKOVY, SYNA, VNUKA A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 26. LEDNA – PÁMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
16:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, výzva o. biskupa (PPM)
17:30 – mše sv. kapli na faře (PPM)
ZA ZEMŘELÉHO JIŘÍHO PLACHÉHO A JEHO RODINU
SOBOTA 27. LEDNA – SOBOTA 3. 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 (PPM)
ZA RODINU ZELENKOVU, TALACKOVU, ČÁSTKOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 28. LEDNA – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
08:30 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDENKA POHORSKÉHO,
RODIČE Z OBOU STRAN A ZA BRATRA ALBERTA
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 22.1. v 18:45 na faře.
Další setkání společenství se uskuteční na faře 12.2.2018
Ve středu 24.1. po mši sv. bude na faře setkání nad liturgií následující neděli s P. Janem Kunertem.
Další setkání pastorační rady proběhne ve čtvrtek 25.1.2018 v 18:30. Jednání je veřejné.
V neděli 28.1.2018 pod dětské 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“. Vstup je zdarma a čeká vás i drobné občerstvení.
Sbírka při sobotní a nedělní mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto 13. a 14.1.2018: 4 726,- Kč Všem dárcům děkujeme!
EVANGELIUM: Mk 1,14-20 Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl
Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře
lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana,
jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
K úvaze:
"Nech stranou nedůvěru vůči Bohu! Odhoď skepsi, že i Bůh je bezmocný! Že je vše stejné, jako bez něj! Uvěř, že já jsem
tady pro tebe. A že já jsem silnější než všechno to, co tě deptá."

Tato změna smýšlení je krokem dopředu se zavázanýma očima, protože nevidím, nemám zkušenost, vstupují na
"neznámé místo" - do Božího prostoru, kde "se dějí divné věci". A je pochopitelné, že se zdráhám vstoupit na toto
neznámé území Božího království. Zmítají mnou pochybnosti (někdy potlačené), zda radostná (a nepochopitelná) zvěst
skutečně platí.
Stejnou obtíž měli i Galilejci, Ježíšovi současníci. Jak věřit, že Boží království je blízko, když se fakticky nic nemění?
Když Římané nadále vládnou a vybírají daně? Takové a podobné námitky budou překážkou k přijetí Ježíšovy dobré
zprávy. Mnozí lidé budou mít problémy s hlásáním, že je blízko Boží království, protože jejich představy se budou lišit od
představ Ježíšových.
A my jsme na tom podobně - jak věřit, že Boží království je blízko, když vládnou ti, kdo mají široké lokty, když modlitby
za uzdravení nejsou vyslyšeny? Věřit evangeliu však znamená také "důvěřovat" Kristu - předat mu své představy o
uskutečňování království. A to je velká "oběť našeho smýšlení" - bohužel víme až příliš dobře, co Bůh má dělat a co ne.
Ale Bůh jedná jinak - protože je Bohem, a ne člověkem. Naštěstí. A cestou je přijmout jeho představy, uvěřit, že on ví
lépe, jak a koho uzdravit, jak a kdy vyslyšet naše modlitby, jak a kdy zasáhnout do politických událostí. Je těžké věřit
Bohu a důvěřovat mu, že ví, jak na to. Věřit, že "má věci pod kontrolou" a zasáhne, i když se mi někdy zdá, že "spí" (jako
Kristus na loďce při bouřce). Snadnější je upadnout do praktického ateismu, do názoru, že "Bůh prostě není", není v mém
životě, nepřichází do mého každodenního plahočení. Je těžké věřit v evangelium Boží (a ne moje, podle mých představ)?
Evangelium je radostnou zprávou také v tom, že Boží recept je lepší než moje. A mohu se těšit, že toto řešení překoná
moje nejrůžovější sny. Ne hned - protože toto království se teprve přiblížilo, ale neprojevilo se ještě v celé slávě. Ale
přece už teď platí: "Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou
řeky. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid." (Iz 43,19-20)
Už teď můžeme zakoušet, že "náš Bůh každý den nosí naše břemena. Bůh je náš život. Bůh je Bohem, jenž nás
zachraňuje. Je to on, Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti." (Ž 68,20-21). Evangelium říká, že Bůh se mě jemně dotýká,
přichází ke mně někdy nepozorovaně, ale někdy také s "mocí a silou". Nevíš o tom?
Tříkrálová sbírka 2018 – celkem se vybralo 125 082,- Kč (podrobný rozpis viz farní vitrína)
Vysoké Mýto: celkem 84 569,- Kč
Vraclav: celkem 15 165,- Kč (S. Herman: 4 424,- Kč, J. Šimberský: 5 979,- Kč, M. Novotná: 4 762,- Kč)
Sedlec: celkem 2 502,- Kč (V. Pávová: 2 502,- Kč)
Zámrsk: celkem 15 424,- Kč (I. Chalupníková: 4 006,- Kč, E. Horáčková: 4 354,- Kč, Y. Tomanová: 3 420,- Kč, H.
Pešková: 3 644,- Kč)
Janovičky: celkem 2 862,- Kč (J. Matysová: 2 862,- Kč)
Zaháj: celkem 4 560,- Kč (Erika Víšková: 4 560,- Kč)
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.

V sobotu 20.1. předala Jarka Navarrová z Kladna své svědectví o cestě za Bohem, které je zvláště cenné pro rómskou
komunitu.
K ZAMYŠLENÍ: NEHODNOŤTE A NESUĎTE – Nerozlišujte věci na dobré a špatné. Nehodnoťte a nesuďte. Vzdejte
se komentářů a získáte obrovské množství síly na cestě za svým cílem.
RADOST – Není jediná chvíle v našem životě, aby nebyl důvod k radosti! Prožívejte radost a bezstarostnost, neboť zdroj
je nevyčerpatelný!

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU:
Přijde pán k vysokému paneláku a povídá chlapečkovi.
„Prosím Tě, kde tu bydlí pan Novák?". „Já Vás tam dovedu, ale nejede výtah". A tak spolu dojdou až do 12 poschodí,
chlapeček ukáže na dveře a říká: „Tak tady bydlí, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na lavičce před domem".
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz,
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 28.1. – 4. neděle v mezidobí 1. čtení – Dt
18,15-20, 2. čtení – 1 Kor 7,32-35, Evangelium – Mk 1,21-28

