Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 9. prosince do 16. prosince 2018
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)
PONDĚLÍ 10. PROSINCE – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 11. PROSINCE – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 12. PROSINCE – STŘEDA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ZA ROD KOMÁRKŮ, RICHTERŮ, TOMÁŠKŮ, RYTÍŘŮ A BARTOVSKÝCH
ČTVRTEK 13. PROSINCE – PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 14. PROSINCE – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 15. PROSINCE – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 16. PROSINCE – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA RODINU KUMOREKOVU, BOROVSKOU A STRAKULOVOU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Rychlá fota ze setkání na Vesmíru jsou na Instagramu farnosti, přístup např: z webové stránky farnosti viz níže.
V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.
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. Výtěžek za vystavené fotografie bude předán Diecézní katolické charitě v Hradci Králové.
St 12.12., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
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. Posezení bude na faře
s večeří, hudbou nás bude provázet skupina Ponny expres.
Ne 16.12., po mši sv. bude následovat jarmark výrobků s vánoční tématikou, které vyráběly děti z Misijního
klubka. Výtěžek bude použit na charitativní dílo Mary´s meal.
Ne 16.12., 16:00, kostel sv. Vavřince: Koncert duchovní hudby. Účinkovat budou Dechový orchestr ZUŠ Vysoké
Mýto, Dětský pěvecký sbor Rubínek, Symfonický orchestr ZUŠ Vysoké Mýto.
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 1.- 2.12.2018 určené na kněžský seminář se ve farnosti Vysoké Mýto
vybralo celkem 5.861,- 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.
Vánoční rozpis bohoslužeb až do nového roku je vyvěšen ve farní nástěnce.
Po 24.12., 14:00 – 15:00: u kostela Nejsvětější Trojice EKUMENICKÝ ŽIVÝ BETLÉM, od kterého si budete moct
odnést betlémské světlo. V letošním roce bychom sbírkou chtěli podpořit charitativní dílo Mary´s meal.
Prosíme o podpoření charitativního projektu Tříkrálová sbírka. Hledáme nadšence (dospělé a děti), kteří by obětovali
svůj čas pro získání prostředků pro potřebné. Hlaste se ve farní kanceláři nebo paní Janě Stříteské.

Jesličky v chrámu sv. Vavřince bude možné navštívit v pondělí 24.12. od 15:00 do 16:00 hod a v úterý 25.12.,
ve středu 26.12., v neděli 30.12. a na Nový rok od 14:00 do 16:00 hod a v pondělí 31.12. od 16:00 do 16:30 a vždy půl
hodinu přede mší sv. v kostele sv. Vavřince dle pořadu bohoslužeb. Prosíme, napište se do rozpisu hlídání jesliček.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:
Čt 13.12., 17:00, kostel Českobratrské církve evangelické: Adventní koncert dětského pěveckého sboru Rubínek
ZUŠ Vysoké Mýto.
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 3,1-6 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes
údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v
Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a
hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte
cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“
BIBLICKÉ HODINY
Od ledna budou probíhat každý 2. a 4. pátek od 18:30 na faře ve VM. Po úvodu do Písma sv. budeme postupně probírat
Dějiny spásy od stvoření světa, pradějin, praotců víry, Exodu, Království... Předem dostanete úryvky z Písma sv.
k samostatné četbě. Biblické hodiny tak můžou volně navázat na seminář Život v Duchu, ale jsou otevřené pro všechny,
kteří si chtějí oživit Dějiny spásy a chtějí pravidelně číst Písmo sv.
PŘEDADVENTNÍ VESMÍRNÝ VÍKEND OBRAZEM
5. Vesmírný pobyt, kterého se zúčastnilo celkem 16 dětí, jsme začali společnou
mší sv. Druhý den dopoledne jsme šli sáňkovat na sjezdovku. Odpoledne proběhla
anketa na téma: Co mě ve farnosti baví a co mi tam naopak chybí a poté děti
zvolily dětskou pastorační radu. V podvečer jsme vyrazili na procházku do
kostela v Šedivinách, odkud jsme šli s lucerničkami na horskou chatu Radost.
Vesmírný víkend jsme ukončili přípitkem na závěr liturgického roku.

Sněhu jsme si užili celkem dost.

Na Vesmíru každého baví i úklid…

Do dětské pastorační rady byli zvoleni tito zástupci:
1. Terezka Víchová, 2. Jan Dvořák, 3. Terezka Morávková, Natálka Tomášková a Klárka Víšková. Člen jmenovaný
P. Mistrem: Jan Motyčka. Úkolem dětské pastorační rady bude přinášet podněty a nápady, které budou předneseny na
pastorační radě farnosti, budou přemýšlet jak se aktivně zapojit do života farnosti. První setkání dětské PR se uskuteční
v pátek 14. prosince v 16:00 na faře.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Chtěla bych jet do Paříže. A proč prosím Tě? Chtěla bych si koupit kostým,
klobouk a kabát! Ale to si přece můžeš koupit i tady. Děkuji, přesně to jsem chtěla slyšet.
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (16.12.2018): 3. neděle adventní
1. čtení: Sof 3,14-18a, 2. čtení: Flp 4,4-7, Evangelium: Lk 3,10-18

