Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 2. prosince do 9. prosince 2018
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)
PONDĚLÍ 3. PROSINCE – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 4. PROSINCE – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 5. PROSINCE – STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
14:00 – mše sv. v Ledaxu s možností svátosti smíření (PPM)
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 6. PROSINCE – SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
17:00 – ekumenická adventní bohoslužba slova ve Sboru Církve bratrské
PÁTEK 7. PROSINCE – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Rousek, PPM)
ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY
18:30 – 20:00 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince ve VM
SOBOTA 8. PROSINCE – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Rousek, PPM)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (PPM)
ZA MARII A JOSEFA MICHALCOVY, JEJICH DCERU, ZETĚ A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 9. PROSINCE – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (P. Ondřej Kunc)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (P. Ondřej Kunc)
ZA MILANA TRÁVNÍČKA A ZA CELOU RODINU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Ondřej Kunc)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Adventní doba je čas ke ztišení a modlitbě, čas příprav na slavení Božího narození.
Rychlá fota ze setkání na Vesmíru jsou na instagramu farnosti, přístup např: z hlavní stránky farnosti viz níže.
Dnešní sbírka je určená na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Všem dárcům děkujeme.
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 uprostřed kostele 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 trojdílné pokladničce uprostřed kostele je také sbírka, která se váže k Putovní výstavě na podporu projektu Adopce
na dálku. V našem kostele budou fotografie vystaveny do 15.1.2019. Výtěžek za vystavené fotografie bude předán
Diecézní katolické charitě v Hradci Králové. Sbírka na děti v projektu Adopce na dálku, které naše farnost podporuje,
bude zrealizována v měsících únor – březen 2019.
St 5.12., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
St 5.12.: příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude P. Jan Kunert v kuchyňce na faře od 16:30.
Čt 6.12.,17:00, Sbor Církve bratrské: Ekumenická adventní bohoslužba slova s následným společným posezením.
Pá 7.12.: 18:30 – 20:00: Nikodémova noc. Zpovídat v chrámu sv. Vavřince budou P. Vít Horák.
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.
Pá 7.12., 18:30, Vraclav – kostel Nanebevzetí Panny Marie: Adventní koncert Barokteto Alou Vivat
Od pá 14.12. od 18:30 bude každý 2. a 4. pá probíhat na faře Biblická hodina, která si bere za cíl posílit znalosti
Bible naší farnosti. Na prvním setkání představíme plán. Zváni jste všichni.
So 15.12., 18:30, na faře ve VM: Setkání těch, kteří se aktivně podílejí na chodu farnosti.
V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na příští rok 2019.

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. ve dnech 24.-25.11.2018 se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 6.987 Kč.
Děkujeme!
Mons. Jan Vokál, diecézní biskup královéhradecký se obrací na věřící královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení
veškerých užitečných informací týkající se R. D. Josefa Toufara. Je možné zasílat dopisy i fotografie, které se
dochovaly. Zvláště prosíme svědky, kteří jej znali a kteří mohou svědčit o jeho životě a smrti i o rozšíření pověsti
mučednictví, případně také o milostech. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro
kanonizační kauzu. Informace zasílejte kancléři diecézní kurie Biskupství královéhradeckému (Mons. Pavel Boukal)
do 31.12.2018. Více informací viz farní nástěnka.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:
Ne 2.12., 16:00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert, zpívá Schola Cantoribus z Přelouče
Čt 20.12., od 16:00, S-KLUB -Vila Marie (Komenského 199,VM): Adventní koncert ZUŠ Choceň, výstava betlémů
a vánočních výrobků, vánoční poselství pana faráře Pavla Mistra, losování o láhev vína a drobné občerstvení.
Podrobný program aktivit ve Vile Marii v prosinci 2018 viz ve farní nástěnce.
EVANGELIUM: Lk 21,25-28.34-36 Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách,
na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co
přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a
slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla
zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka
na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát,
uniknout a obstát před Synem člověka.“
KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA O SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ - BUĎME MUŽI A
ŽENAMI POKOJE
Dnes ukončujeme cyklus katechezí papeže Františka věnovaných svátosti biřmování. Ve své
promluvě se papež František zaměřil na to, jaké účinky má přijetí daru Ducha Svatého u
biřmovanců, neboť tento dar nedostáváme sami pro sebe, ale pro službu druhým. Pozdravení
pokoje, kterým zdraví zmrtvýchvstalý Ježíš své učedníky a kterým zdraví biskup biřmovance, vyjadřuje naše přičlenění
k církvi a má být také znamením, které máme přinášet druhým.
Duch Svatý je dar, který dostáváme, abychom se stávali darem pro druhé
Biřmováním se silněji přičleňujeme k mystickému Tělu církve, proto účinek přijetí daru Ducha Svatého vede biřmovance
k tomu, aby se stali darem pro druhé. „Je to právě Duch Svatý, který nás vyvádí z našeho ´já´ a otevírá nás k ´nám´ křesťanské
komunity, pro dobro společnosti, ve které žijeme… Boží milosti se přijímají, aby se mohly darovat dál,“ zdůraznil na začátku
své katecheze papež František.
V církvi nejsou žádní páni a dělníci – církev jsme my
„Někdo si myslí, že v církvi jsou páni a potom dělníci, ale církev tvoříme my všichni. Všichni máme zodpovědnost posvěcovat
se navzájem a starat se o druhé, každý zde má svoji roli,“ vysvětlil římský biskup živý organismus církve. V čele církve stojí
biskup, nástupce apoštolů, proto i jemu je svěřeno udílení svátosti biřmování. „Skutečnost, že oni udělují tuto svátost,
ozřejmuje, že jejím účinkem je mnohem těsnější spojení těch, kteří ji přijímají, s církví, s jejími apoštolskými počátky a s jejím
posláním vydávat svědectví o Kristu,“ citoval papež František Katechismus katolické církve (KKC 1313).
Buďme muži a ženami pokoje
Toto přičlenění k církvi je vyjádřeno pozdravením pokoje, které uzavírá obřad udílení svátosti biřmování. V úvodním
evangeliu zaznělo: „Ježíš jim znovu řekl: ´Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.
´ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ´Přijměte Ducha svatého. ´“ (J 20,21-22) Proto „Políbení pokoje, kterým končí obřad
svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími,“ citoval dále papež František
Katechismus (KKC 1301) a pokračoval: „Pokud jsme přijali v síle Ducha Svatého znamení pokoje, musíme se stát muži a
ženami pokoje, neničit jazykem pokoj, který nám dal Duch Svatý.“
Přestaňme pomlouvat!
„Chudák Duch Svatý, jakou má s námi práci, s tím naším zlozvykem pomlouvat! Zamyslete se dobře: pomlouvání není dílem
Ducha Svatého, není dílem jednotné církve. Pomluvy ničí Boží dílo. Tak prosím, přestaňme pomlouvat,“ apeloval papež
František na přítomné.
Svátost biřmování přijímáme pouze jednou, ale duchovní dynamika svatého pomazání je trvalá v čase, proto nikdy nesmíme
přestat šířit „vůni svatého života“, inspirovaného jednoduchostí evangelia.
Ducha Svatého nelze zavřít do klece
„Nikdo nedostává biřmování jen sám pro sebe, ale proto, aby se podílel na duchovním růstu druhých. Když dostáváme dar od
Boha, musíme ho darovat dál – je to dar, který má být darován, aby se stal plodným a nikoliv zahrabaným kvůli sobeckému
strachu,“ zdůraznil v závěru své katecheze papež František a vyzval všechny biřmovance, aby „nezavírali Ducha Svatého do
klece“, aby se nebránili vanutí Ducha Svatého, který je směruje k cestě ve svobodě, a aby nedusili spalující oheň lásky,
který je vede k životu pro Boha a druhé.
V síle Ducha Svatého se máme stát apoštoly evangelia, slovy i skutky na našich cestách, slovy které neničí, ale které jsou
konstruktivní. „Prosím vás, až budete vycházet z kostela, myslete na to, že pokoj, který jste obdrželi, máte přinášet
druhým a ne, abyste ho zničili pomluvami. Nezapomínejte na to,“ uzavřel římský biskup svoji středeční promluvu.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983,
rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (9.12.2018): 2. neděle adventní
1. čtení: Bar 5,1-9, 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11, Evangelium: Lk 3,1-6

