Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 25. listopadu do 2. prosince 2018
NEDĚLE 25. LISTOPADU – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA INGE A ZDEŇKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
PONDĚLÍ 26. LISTOPADU – PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE ŽIVOT V DUCHU SVATÉM
ÚTERÝ 27. LISTOPADU – ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 28. LISTOPADU – STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
13:30 – bohoslužba v LDN Žižkova
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 VAJMARŮ, SUCHÁNKŮ A JASANSKÝCH
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 29. LISTOPADU – ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
13:30 – bohoslužba v LDN Hradecká (PPM)
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MUDR. STANISLAVU MACHÁČKOVOU
PÁTEK 30. LISTOPADU – SLAVNOST SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA PANÍ IRENU VEJSOVOU A JEJÍ RODINU, ZA NALEZENÍ DUŠEVNÍHO KLIDU
SOBOTA 1. PROSINCE – SOBOTA 34. 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 (PJK)
ZA ANEŽKU TALACKOVOU, SOUROZENCE, RODIČE Z OBOU STRAN, ZA ŽIVÉ I
ZEMŘELÉ Z TOHO RODU A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 2. PROSINCE – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Nabízíme k prodeji za 20 Kč adventního průvodce Královéhradecké diecéze a za 10 Kč Brněnské diecéze.
V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.
V zimním období počínaje 1. nedělí adventní (slavenou v sobotu večer) budou v týdnu (kromě 1. pá v měsíci a rorátů)
mše sv. na faře ve VM.
V prosinci se budou v ranních hodinách konat v chrámu sv. Vavřince rorátní mše sv. a to v úterky a ve čtvrtky v 06:15.
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!
St 28.11., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
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.
St 5.12.: příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude P. Jan Kunert od 16:30.
Pá 7.12.: 18:30 – 20:00: Nikodémova noc. Zpovídat budou P. Pavel Mistr a P. Vít Horák.
Ne 2.12.: příští neděli bude další sbírka určená na Kněžský seminář a formaci bohoslovců.
V předvečer 1. neděle adventní začíná adventní doba. Je to čas ke ztišení a modlitbě, čas příprav na slavení Božího
narození. Při všech bohoslužbách této neděle proběhne žehnání adventních věnců. Přineste si je přede mší sv. k oltáři
s jmenovkou, ale bez igelitky.
Čt 6.12., 17:00, Sbor Církve bratrské: Ekumenická adventní bohoslužba slova s následným společným posezením
Pa 7.12.- So 8.12: Adventní duchovní obnova farnosti s P. Pavlem Rouskem. Program: Pá 17:30 mše sv., 18:30
setkání s mládeží, 20:00 rekreace. So 8.12. 9:00 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, 10:00-10:30 káva na
faře, 10:30 první přednáška, 11:30 druhá přednáška, 12:15 oběd, 13:15 závěrečná přednáška o hospicové službě, cca
14:00 křížová cesta. Příležitost ke svátosti smíření: Pá 17:00-17:30, So 8:30-9:00 a 14:00-14:30.
So 15.12., 18:30, na faře ve VM: Setkání těch, kteří se aktivně podílejí na chodu farnosti.
Až do 15.1.2019 si můžete prohlédnout v kostele Putovní výstavu na podporu projektu Adopce na dálku.
V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na příští rok 2019.
Sbírky jednotlivých farností v měsíci říjnu určené Na misie: farnost Vysoké Mýto 10.083,- Kč, farnost Vraclav 1191,Kč, farnost Zámrsk 1530,- Kč. Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 17. – 18.11.2018 se vybralo 4.745,- Kč. 75% této
sbírky bude zasláno České biblické společnosti a 25% sbírky Českému katolickému biblickému dílu.
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.

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:
Čt 29.11., 17:00, kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku, Luže: mimořádný koncert Hej romale. Vystupovat
budou Ida Kelarová, romské děti z chrudimska a vysokomýtska, členové sboru Čhavorenge a hudebníci České
filharmonie. Vstupné dobrovolné.
Ne 1.12., 16:00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert, zpívá Schola Cantoribus z Přelouče
EVANGELIUM: Jan 18,33b-37 Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe,
anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses
dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji
služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy
přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal
svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Děkujeme všem, kteří se zapojili do výroby adventních věnečků, jejichž prodejem chceme podpořit charitativní dílo
Mary´s meals. Věnečky můžete zakoupit po dnešní mši sv. a zároveň příští neděli, kdy si je můžete nechat požehnat.

KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA O SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ – PEČEŤ DUCHA
Nechte se přetvářet Duchem Svatým, abyste mohli odrážet Krista
Ve druhé katechezi ke svátosti biřmování se papež František zaměřil na dary a ovoce
Ducha Svatého a viditelná znamení, které provázejí udílení této svátosti, jež vtiskuje
nesmazatelnou duchovní pečeť.
Biřmování je úzce spojeno s dalšími iniciačními svátostmi. Jeho význam je patrný již při křtu a naplňuje se
v eucharistii. Před přijetím duchovního pomazání, které potvrzuje milost křtu, jsou biřmovanci vyzváni, aby se sami
zřekli zlého a vyznali víru, především pak víru v Ducha Svatého, který je Pánem a dárcem života a který jim je
v den udílení svátosti biřmování svěřen zvláštním způsobem, stejně jako apoštolům v den letnic. Po tiché modlitbě
biskup vztáhne nad biřmovance ruce a vzývá Ducha Svatého, aby na ně vylil svého Ducha Utěšitele.
Duch Svatý je nezasloužený dar
Duch Svatý, kterého při biřmování přijímáme, je nezaslouženým darem, z něhož máme čerpat, abychom odráželi
v dnešním světě Ježíše. „Je jenom jeden Duch, ale přináší nám rozmanité dary: moudrost, rozum, radu, sílu,
umění, zbožnost a bázeň Boží,“ připomněl papež František a dále zdůraznil, že podle proroka Izajáše se jedná o
sedm ctností Ducha, které byly vylity na Mesiáše, aby mohl splnit své poslání (srov. Iz 11,2).
Sv. Pavel popisuje plody Ducha Svatého: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Gal 5, 22) „Jeden Duch rozděluje mnohonásobné dary, které obohacují
jednu církev: je autorem rozdílnosti, ale zároveň je tvůrcem jednoty a vytváří harmonii,“ řekl papež František.
Pomazání křižmem
Dalším viditelným znamením při udílení svátosti biřmování je pomazání posvátným olejem – křižmem na čelo
biřmovance, které biskup provází slovy: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého.“ Olej má terapeutické a kosmetické
účinky, hojí rány a dává vůni, proto byla jeho symbolika přijata do liturgie, aby vyjádřila působení Ducha Svatého.
„Duch Svatý je neviditelným darem a křižmo je jeho viditelnou pečetí,“ řekl papež František a pokračoval: „Tímto
znamením biřmovanec obdrží nesmazatelný duchovní otisk, kterým se dokonaleji připodobňuje ke Kristu, a dává
mu milost rozšiřovat mezi lidmi Jeho vůni.“
Nechat se přetvářet Duchem Svatým
V závěru své katecheze citoval papež František sv. Ambrože, který udílel rady nově pokřtěným: „Pamatuj si, že jsi
obdržel duchovní pečeť a uchovávej to, co jsi obdržel. Bůh Otec tě označil, Jeho Syn tě potvrdil a vložil do tvého
srdce pečeť Ducha Svatého.“ A dále papež pokračoval: „Duch svatý je nezaslouženým darem, přijmi ho s vděčností
a vytvoř mu prostor pro jeho nevyčerpatelnou kreativitu. Je to dar, který má být pečlivě střežen a opatrován
s jemností. Nechej se tedy přetvářet jeho ohnivou láskou jako vosk, abys v dnešním světě mohl odrážet Krista.“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983,
rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (2.12.2018): 1. neděle adventní
1. čtení: Jer 33,14-16, 2. čtení: 1 Sol 3,12 – 4,2, Evangelium: Lk 21,25-28.34-36

