Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 11. listopadu do 18. listopadu 2018
NEDĚLE 11. LISTOPADU – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU
MARII, BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 12. LISTOPADU – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 13. LISTOPADU – PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 14. LISTOPADU – STŘEDA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA ROD JIREČKŮ, FALTYSŮ, DOSTÁLŮ, MEDULÁNŮ A MAŠATŮ
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 15. LISTOPADU – ČTVRTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VLADIMÍRA VOMELU, JEHO VNUKA JANA, SESTRY MARII A RŮŽENU, JEJICH
RODIČE, DUŠE V OČISTCI A JINÉ ČLENY RODINY
PÁTEK 16. LISTOPADU – PÁTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA A BOŽENU ŠTANCLOVI
SOBOTA 17. LISTOPADU – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE (státní svátek)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VLADIMÍRA KYSILKU, ZA VNUKY A PRAVNUKY A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 18. LISTOPADU – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA BIBLICKÉ DÍLO
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Dnešní sbírka při mši sv. sbírka je určená Na pojištění kostelů a dalších církevních budov.
V trojdílné pokladničce můžete podpořit charitativní dílo Mary´s meal, jehož myšlenkou je, aby každé dítě mělo
v místě vzdělání možnost jednoho teplého jídla denně – za 421 Kč na celý rok!
V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.
Po 12.11., 18:30-20:30, fara ve VM: pokračuje další setkání Semináře Život v Duchu Svatém.
St 14.11., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Čt 22.11., od 16:00, fara VM: rádi bychom zorganizovali dílnu s výrobou adventních věnců, do které bychom
chtěli především pozvat rodiče s dětmi. Vyrobené věnce si pak budete moci zakoupit v kostele a tím přispět na Mary´s
meal. Zájemci o výrobu adventních věnců, se hlaste Marii Motyčkové nebo ve farní kanceláři. Děkujeme.
Od Pá 16.11. – do poloviny ledna 2019, chrám sv. Vavřince: Putovní výstava na podporu projektu Adopce
na dálku. Výstava bude umístěna přímo v prostorách chrámu sv. Vavřince. Jedná se o 10 rámů s fotkami indických
dětí a o 10 rámů s fotkami absolventů projektu Adopce na dálku. V den zahájení výstavy tj. v pátek 16.11. po mši sv.
v kostele cca v 18:15 Mgr. Vojtěch Homolka zahájí výstavu promítáním a vyprávěním o životě chudých
indických dětí a o naději, kterou jim dává vzdělání.
Ne 18.11.: dveřní sbírka v Den Bible, výtěžek bude zaslán Českému katolickému biblickému dílu a České biblické
společnosti.
Pá 30.11.- So 1.12., Deštné v Orlických horách: Vesmírný víkend pro děti z náboženství. Odjezd v pátek 30.11.
v 16:00 od fary ve Vysokém Mýtě. Předpokládaný návrat v sobotu 1.12. v 20:30 k faře ve Vysokém Mýtě.
So 8.12: Adventní duchovní obnova farnosti s P. Pavlem Rouskem
Po v prosinci (bude upřesněno), 18:00, fara VM: Setkání těch, kteří se aktivně podílejí na chodu farnosti
Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 3.-4.11.-2018 při mši sv. ve VM se vybralo: 5.046,-Kč. Děkujeme!
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:
So 24.11., od 19:00, KD Ústí nad Orlicí: 6. ročník Ples pro Tebe – misijní ples na podporu vzdělávání dětí
na Filipínách. Předprodej vstupenek od 5.11. v knihkupectví Flétna ÚO nebo na www.plesprotebe.cz. Srdečně Vás zve
Papežské misijní dílo a Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí.
Úterý 27.11., 18:30, Bratrská jednota baptistů, Pražská 72, VM: AGLOW – téma setkání 445 dní vězněm
pro Krista v Súdánu. Dvacet let vězení, tak zněl verdikt súdánského soudu nad Petrem Jaškem, českým

humanitárním pracovníkem a misionářem, který v prosinci 2015 zamířil do Afriky, aby předal 5 000 dolarů na
zdravotní ošetření vážně popáleného studenta.
Rok 2019, Hradec Králové, budov a Nového Adalbertina: Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání.
Vzhledem k zájmu, prezentovaného na pastorační radě, podávat přijímání pod obojí, přihlaste se prosím zájemci o
kurz pro akolyty P. Mistrovi, abychom měli dostatečný počet akolytů. Termíny setkání: jsou vždy v sobotu: 19.1.,
16.2., 30.3. a 27.4., o víkendu 17.-19.5. se bude konat duchovní obnova na Hoře Matky Boží v Králíkách. Program
kurzu je vyvěšen ve farní vitríně. Přihlášky obdržíte ve farní kanceláři ve VM. Termín zaslání přihlášek do 5. ledna
2019. V případě potřeby více informací, kontaktujte paní Čiperovou, ciperova@bihk.cz.
EVANGELIUM: Mk 12,38-44 Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi
pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou
dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají
do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik
jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří
dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co
měla, celé své živobytí.“
KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA O BIŘMOVÁNÍ
Duch Svatý nám dává sílu, abychom se stali solí a světlem světa
V úvodu první katecheze o biřmování zazněl text z Lukášova evangelia, ve kterém
Ježíš cituje v synagoze proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou“ (Lk 4,18).
Papež zdůraznil, že pouze silou Ducha Svatého můžeme jít v životě dál a stávat se tak
„solí a světlem“ pro druhé.
Ježíš svěřil svým učedníkům velký úkol, aby se stali solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13-14).„Jenom Duch
Kristův z nás může udělat ´sůl, která dává chuť´, a ´světlo, které osvěcuje svět´,“ řekl na úvod své katecheze o
svátosti biřmování papež František.
Bez Ducha Svatého nemůžeme nic
Svátost biřmování je nazývána v latině „confirmatio“, tj. utvrzení. Znamená to, že biřmování potvrzuje křest a
posiluje v nás křestní milost. Při udílení svátosti biřmování přijímáme Ducha Svatého pomazáním křižmem, tj.
olejem smíchaným s balzámem, který je na Zelený čtvrtek posvěcený biskupem. Připomíná nám to Ježíše Krista,
který byl pomazán Duchem Svatým.
„Narodit se křtem k božskému životu je prvním krokem; poté je potřeba se chovat jako Boží děti, tzn. žít v souladu
s Kristem, který je stále ve své svaté církvi činný, a nechat se zapojit do Jeho poslání ve světě,“řekl papež František
a dále připomenul: „Bez síly Ducha Svatého nemůžeme dělat nic: je to Duch, který nám dává sílu jít dál.“ Život
církve a všech jejích členů je veden stejným Duchem, který vedl Ježíše.
Stát se správnou solí a světlem
„Dech vzkříšeného Krista naplňuje životem plíce církve; a v důsledku ústa učedníků, kteří, plni Ducha Svatého,
můžou hlásat všem velké Boží skutky,“ zdůraznil papež František a vysvětlil, že Seslání Ducha Svatého, které jsme
slavili minulou neděli, znamená pro církev to, co pro Krista znamenalo pomazání Duchem poté, co vyšel
z Jordánu a započal tak svoje poslání. V synagoze v Nazaretě pak veřejně Ježíš prohlásil ústy proroka
Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal
mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.“ (Lk
4,18) Ježíš je plný Ducha Svatého, je pramenem Ducha, kterého Otec slíbil. Když přišel zmrtvýchvstalý Ježíš ke
svým učedníkům, řekl jim: „Přijměte Ducha svatého,“ (J 20,22) a v den letnic síla Ducha Svatého sestoupila na
apoštoly (Sk 2,1-4).
V momentě, kdy biskup maže biřmovance olejem, vyslovuje slova: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého,“ tj. přijmi
dar, neboť Duch Svatý je velkým Božím darem. Duch přebývá v srdci každého z nás, v naší duši. Je to Duch,
který nás vede životem, abychom se stali správnou solí a správným světlem pro druhé.
Vydávat křesťanské svědectví znamená, dělat to, co po nás chce Duch Svatý
„Jestliže ve křtu je to Duch Svatý, který nás ponořuje do Krista, při biřmování je to Kristus, který nás naplňuje
Svým Duchem, posvěcuje nás na Své svědky, abychom se mohli podílet na stejném principu života a poslání, podle
plánu nebeského Otce,“ zdůraznil papež.
A jak se to projeví, že jsme obdrželi dar Ducha Svatého? „Jestliže budeme mít účast na díle Ducha Svatého,
jestliže budeme vyslovovat slova inspirovaná Duchem Svatým. Křesťanské svědectví spočívá v tom, že děláme pouze
to, co po nás žádá Duch Svatý, a k tomu nám dává svoji sílu,“ řekl v závěru své katecheze papež František.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983,
rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (18.11.): 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení – Dan 12,1-3, 2. čtení – Žid 10,11-14.18, Evangelium Mk 13,24-32

