Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 16. září do 23. září 2018
NEDĚLE 16. ZÁŘÍ – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA ZDENKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN, BRATRA ALBERTA
A ZA DUŠE V OČISTCI

10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ – PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:00 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ – ÚTERÝ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 19. ZÁŘÍ – STŘEDA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAE-GONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HA-SANGA
A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM)
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
PÁTEK 21. ZÁŘÍ – SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 22. ZÁŘÍ – SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
10:00 – křest Lucie Vavříkové
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 23. ZÁŘÍ – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA HELENU ČERNOU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V zadní části kostela si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.
Ne 23.9.: dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček.
Hodiny NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY ve Vysokém Mýtě budou probíhat každé pondělí na faře takto:
13:30 – 14:15 (nejmladší děti 1. – 4. třída) 13:30 – 14:15 (mladší děti 5. třída) 14:20 – 15:05 (starší děti 6.-9. třída) 15:30 – 16:15 (starší děti 7.-9.třída) - vyučující P. Pavel Mistr, Mgr. Radka Blajdová
Nabízíme vyzvedávání družinových dětí na hodiny náboženství ze ZŠ Jiráskova ve 13:00, které zajistí paní asistentka
Jana Tomášková.
Knířov – každý pátek (12:00 – 12:45) – vyučující P. Pavel Mistr (začne 21.9.),
Vraclav – každý pátek (13:05 –13:50) - vyučující P. Pavel Mistr (začne 21.9.)
Setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem bude až od měsíce října.
Út 18.9.: opět zveme po mši sv. na společnou snídani na faře.
S nabídkou květinových darů se obracejte do středy 19.9. na paní Smolákovou (tel.606 680 687).
Seminář obnovy v Duchu Svatém: zájemci o seminář, odevzdejte prosím vyplněné přihlášky R. Blajdové nebo P.
Mistrovi nebo zašlete na farní mail nejpozději do Ne 16.9.2018, abychom vás mohli rozdělit do skupinek. Děkujeme.
1. setkání: Po 24.9. 18:30-20:30 Téma: Co je seminář obnovy v Duchu sv.? Modlitba
Září 2018: Petice pro ochranu manželství: Více viz na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180709biskupovepodporili-petici-na-podporu-manzelstvi nebo na http://www.podporamanzelstvi.cz. V případě, že Vás tato petice
oslovila a chtěli byste se zapojit, podepište se na podpisový arch (na stolku uprostřed kostela).
Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., kromě
nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině.
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. dne 8.-9.9.2018 ve farnosti Vysoké Mýto se vybralo:
4.462,- Kč. Děkujeme!
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:
St 19.9., mše sv. 11:00, katedrála Sv. Ducha, Hradec Králové – děkovná mše sv. u příležitosti 60. narozenin
královéhradeckého biskupa Jana E. Mons.Vokála spojená s oslavou. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí.
Čt 20.9. (zahájení), Domácí hospic-klub Alfa-Omega (budova oblastní charity Ústí nad Orlicí), 15:30: Setkávání
pozůstalých. Klub je pro všechny, nejen pro rodiny pacientů hospicové péče. Tel. 731 402 331, leták ve vitríně.
So 22.-Ne 23.9., Hora Matky Boží Králíky: Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu. Podrobný
program viz leták ve farní vitríně nebo na www.ditevsrdci.cz.

So 22.9., mše sv. 9:30, katedrála Sv. Ducha, Hradec Králové: kněžské svěcení přijmou z rukou J. E. Mons. Jana
Vokála, biskupa královéhradeckého, Jan Lukeš - jáhen ustanovený v současné době ke službě v Červeném Kostelci
a Petr Vtípil - dosud trvalý jáhen ustanovený ke službě v Krouně.
So 22.9., Choceň kostel sv. Františka a farní zahrada, začátek 10:00, mše sv. 15:00: Misijní den. Bohatý program
pro všechny viz leták ve farní vitríně.
So 22.9., brněnská redakce Radia Proglas (Barvičova ul. 85), 9:00 -14:00: Den otevřených dveří. Program
(živé studio, kde můžete mluvit do mikrofonu v přímém přenosu, prohlídka studií, program pro děti, možnost zakoupit
si propagační předměty Proglasu a podpořit tak jeho vysílání)
Út 25.9., 18:30, Bratrská jednota baptistů VM: AGLOW – setkání, které pořádají ženy z místních církví. Téma –
Za pokojný život bojujeme v mysli. Hostem bude paní Mirka Chutná z Jirkova, která prožila zázračné uzdravení
z nevyléčitelné nemoci.
Čt 27.9. – Pá 28.9., Praha: Národní svatováclavská pouť 2018. Více informací a celý kulturní program
na www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout nebo na letáku ve farní vitríně.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých
učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se
jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu
neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a
učitelů Zákona, že budezabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a
začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na
mysli věcibožské, ale lidské.“ Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe,
vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro
evangelium ztratí, zachrání si ho.“
EVANGELIUM: Mk 8,27-35

Cyklus katechezí o křtu: KŘEST – PRAMEN ŽIVOTA
Katecheze papeže Františka z 2.5.2018, nám. sv. Petra (převzato z www.radiovaticana.cz)
Pokračujeme v úvahách o křtu.
V další reflexi o křtu bych se dnes chtěl zastavit u hlavních obřadů, které se konají u křtitelnice.
Uvažujme nejprve o vodě, nad níž se vzývá Duch svatý, aby měl moc obrodit a obnovit (srov. Jan 3,5 a Tit 3,5). Voda je
nositelkou života a blahobytu, zatímco její nedostatek vede ke zmaru, jako se to děje v poušti; voda však může také
zapříčinit smrt, když pohltí do svého proudu nebo všechno zaplaví; voda nakonec umí omývat, očišťovat a vypírat.
Na základě tohoto přirozeného symbolismu, který je všeobecně uznáván, popisuje Bible Boží zákroky a zaslíbení skrze
znamení vody. Moc odpustit hříchy však nespočívá ve vodě samotné, jak vysvětloval svatý Ambrož nově pokřtěným: „Vodu
jsi viděl, ale ne každá voda uzdravuje, nýbrž taková, která má Kristovu milost. [...] Voda je činná, ale Duch svatý působí“
(De sacramentis 1,15).
Církev proto vzývá nad vodou Ducha svatého, „aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním tak
vstali ze smrti k životu“ (Křestní obřady malých dětí, 54). Modlitba svěcení se obrací k Bohu, který učinil vodu, jež
„naznačuje náš křest“, a zmiňuje hlavní biblické předobrazy: Duch se na počátku vznášel nad vodami a vložil do vody život
(srov. Gen 1,1-2), v přívalech potopy zničil hřích a započal nový život (srov. Gen 7,6-8,22) a přechodem přes Rudé moře
vysvobodil potomky Abraháma z otroctví (srov. Ex 14,15-31); připomíná se Ježíšův křest v Jordánu (srov. Mt 3,13-17), krev
a voda, jež vytryskly z Jeho boku (srov. Jan 19,31-37) a poslání učedníků křtít všechny národy ve jménu Trojice (srov. Mt
28,19). Mocí tohoto upamatování je Bůh žádán, aby seslal do křtitelnice milost Krista, který zemřel a vstal z mrtvých (srov.
Křestní obřady malých dětí, 54). Tak je tato voda proměněna a má v sobě moc Ducha svatého. A touto vodou mající sílu
Ducha svatého křtíme lidi, dospělé i děti, všechny.
Po posvěcení vody je třeba disponovat srdce k přijetí křtu. To se děje zřeknutím se Satana a vyznáním víry, dvěma úkony,
které vzájemně úzce souvisejí. V míře, do jaké odmítám ponoukání ďábla, tedy toho, který rozděluje, jsem s to přitakat
Bohu, který mne volá, abych se Mu připodobnil myšlením i skutky. Ďábel dělí, Bůh vždycky sjednocuje komunitu – lidi - ve
svůj lid. Není možné se přimykat ke Kristu a klást si podmínky. Je třeba odloučit se od určitých pout, aby bylo možné
opravdu se připoutat jinými. Buď jsi zadobře s Bohem nebo jsi zadobře s ďáblem. Zřeknutí se zlého a vyznání víry jdou tedy
pospolu. Je třeba spálit za sebou mosty, obrátit se k nim zády, aby bylo možné vydat se novou Cestou, kterou je Kristus.
Odpověď na otázky – »Zříkáte se ducha zla, všeho co působí a čím láká?« - dává dotazovaný za sebe osobně: »Ano«. A
stejně tak vyznává víru církve: »Věřím«. Já se zříkám a já věřím – to je základ křtu. Je to zodpovědná volba, která musí být
tlumočena konkrétními gesty důvěry v Boha. Úkon víry předpokládá závazek, jehož vytrvalému naplňování v různých
životních situacích a zkouškách pomáhá samotný křest. Připomeňme si starobylou moudrost Izraele: „Synu, přicházíš-li
sloužit Pánu, připrav se na pokušení“ (Sir 2,1). A sílu k dobrému boji nám dává Duch svatý.
Zřeknutí se hříchu, svodů zla a satana, původce a příčiny každého hříchu, a stvrzení víry v to, co věří církev, nejsou
jednorázové úkony, omezené na okamžik křtu, nýbrž postoje, které provázejí veškerý růst a zrání křesťanského života.
Drazí bratři a sestry, když se při vstupu do kostela dotýkáme rukou svěcené vody a děláme znamení kříže, mysleme s radostí
a vděčností na křest, který jsme obdrželi a tato voda nám jej připomíná, a obnovujme svoje »Amen« - „Jsem rád“, abychom
žili pohrouženi v lásce Nejsvětější Trojice.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983,
rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (23.9.): 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení – Mdr 2,12a.17-20, 2. čtení – Jak 3,16 – 4,3, Evangelium – Mk 9,30-37

