Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 23. prosince 2018 do 1. ledna 2019
NEDĚLE 23. PROSINCE 2018 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, MARII
FOJTÍKOVOU, RODIČE Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 24. PROSINCE 2018 – ŠTĚDRÝ DEN
Jesličky
16:00 – dětská mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
15-16h
20:30 – mše sv. kostele v Knířově (PPM)
22:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – Rybova Česká mše vánoční
ÚTERÝ 25. PROSINCE 2018 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Jesličky
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM)
14-16h
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
STŘEDA 26. PROSINCE 2018 – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Jesličky
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
14-16h
10:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
ČTVRTEK 27. PROSINCE 2018 – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
10:30 – bohoslužba v Ledaxu ve VM (PPM)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) (žehnání vína)
PÁTEK 28. PROSINCE 2018 – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY
SOBOTA 29. PROSINCE 2018 – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PPM)
NEDĚLE 30. PROSINCE 2018 – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA RODINY NAŠICH FARNOSTÍ
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 31. PROSINCE 2018 – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ, SV. SILVESTRA I.
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2018 (PPM)
23:30 – 24:00 - NIKODÉMOVA SILVESTROVSKÁ NOC v kostele sv. Vavřince
ÚTERÝ 1. LEDNA 2019 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
09:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. kostele v Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete zakoupit vánoční dvojčíslo Katolického týdeníku za 30 Kč.
Po 24.12., 14:00 – 15:00, u kostela Nejsvětější Trojice: EKUMENICKÝ ŽIVÝ BETLÉM s tradiční vánoční hrou.
Domů si budete moct odnést betlémské světlo. V letošním roce podpoříme charitativní dílo Mary´s meal.
Zájemci o kurz akolytů, kt. bude probíhat I-V 2019, zašlete prosím do pátku 28.12. P. Mistrovi vyplněnou přihlášku.
Vhodný kandidát má úctu k eucharistii, chodí pravidelně v neděli na mši sv. a dle možností i během týdne, chodí
pravidelně ke svátosti smíření a zavazuje se, že alespoň 1x měsíčně navštíví nemocné. Kandidáti budou představeni
v příštích ohláškách a můžete se k jejich výběru vyjádřit. Podrobné info a přihlášku zašleme s ohláškami.
Po 31.12. Silvestr: 23:30 – 24:00 – zveme Vás na Nikodémovou silvestrovskou noc v kostele sv. Vavřince
s požehnáním do nového roku a novoročním přípitkem. Další Nikodémova noc bude v pá 4.1.2019, 18:30-20:00.
Pá 11.1.2019, 18:15, fara – Biblická hodina
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.
V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na příští rok 2019.
Prosíme, o pomoc se zajištěním hlídání jesliček v kostele sv. Vavřince. Zapište se do rozpisu v kostele. Děkujeme.
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. ve dnech 15.–16.12.2018 se ve farnosti Vys. Mýto vybralo celkem 6.589,- Kč.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:
St 26.12, 17:00, Šemberovo divadlo: Poprockové vánoce „Ke slávě tvé“. Benefiční 19. Vánoční koncert. Výtěžkem
z koncertu podpoříme Káju, chlapečka s dětskou mozkovou obrnou. Pořádá Církev bratrská VM ve spolupráci
s M-klubem. Vstupné 100,- Kč, děti 50,- Kč, předprodej v IC VM.
Ne 30.12., sraz od 15:30 na bowlingu v Litomyšli: Předsilvestrovské setkání nezadaných. ŘKF Litomyšl zve
nezadané střední generace na bowling a společně prožité odpoledne. Kontakt: Marie Machů, tel. 776 702 359, e-mail:
mariemachu@email.cz. Program: bowling, lehká večeře na faře v Litomyšli, posezení.

EVANGELIUM: Lk 1,39-45 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta
byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v
mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

ZA FARNÍ KANCELÁŘ VÁM PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
P. Pavel Mistr, Jana Tomášková a Radka Terezie Blajdová
PAPEŽ FRANTIŠEK: MĚJME O VÁNOCÍCH SRDCE OTEVŘENÉ K PŘEKVAPENÍ
Tématem poslední předvánoční audience byly Vánoce: překvapení, které se líbí Bohu. Papež
František vyzval, abychom tyto svátky nepromarnili jejich zesvětštěním, ale abychom byli
otevření překvapení, stejně jako Marie a Josef, abychom tento čas využili k pomoci alespoň
jednomu chudému, který se podobá Bohu, jenž přišel na svět chudý o Vánocích, a abychom se
v tichosti zastavili u jesliček.
Jaké Vánoce chce vlastně Bůh? V úvodním čtení zazněl úryvek z 1. kapitoly Janova evangelia (J 1, 9-12) a papež na
něj navázal: „Za šest dní budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos
přijdou svátky. Reklamní mašinérie nás vybízí, abychom si stále vyměňovali nové dárky a překvapovali se. Ale jsou toto
svátky, které se líbí Bohu? Jaké Vánoce by chtěl On? Jaké dárky? Jaká překvapení?“
Připomeňme si první Vánoce „Podívejme se na první Vánoce v historii, abychom objevili Boží záměr. Tyto Vánoce
byly plné překvapení,“ pokračoval dále papež a připomněl, jak Marii, Josefovu snoubenku, navštívil anděl a změnil jí
celý život, z panny se stala matkou. Také pro Josefa bylo připraveno překvapení, stal se otcem, aniž by stvořil syna, jenž
přišel na scénu v nejméně vhodném okamžiku - když byli Maria a Josef teprve zasnoubeni a dle Zákona spolu ještě
nesměli žít. Tváří tvář skandálu, přestože mohl Josef Marii zapudit a zachránit tak své dobré jméno, tak překvapil a z
dobré vůle se rozhodl Marii potají propustit, za cenu ztráty své pověsti. Dalším překvapením je Bůh, který vstoupil
Josefovi do snu a změnil jeho plány, požádal ho, aby Marii přijmul za svou manželku. Po narození Ježíše, když už měl
Josef pro rodinu své plány, měl další sen, ve kterém mu bylo řečeno, že má odejít s rodinou do Egypta. „Stručně řečeno,
Vánoce přinášejí nečekané životní zvraty. A pokud chceme prožít Vánoce, musíme otevřít naše srdce a být připraveni na
nečekané změny v životě,“ uvedl papež František a dále pokračoval: „Ale největší překvapení přichází o vánoční noci:
Nejvyšším se stává malé dítě. Boží slovo se stává novorozenětem, což doslova znamená ´neschopným mluvit´. Přivítat
Spasitele nepřišly autority oné doby a místa, ale obyčejní pastýři překvapení anděly během jejich práce v noci a kteří se
bez prodlení vydali na cestu. Kdo by to byl čekal? Vánoce znamená oslavovat neslýchané Boží skutky, Boha
překvapení, který převrací naši logiku a naše očekávání.“
Od Vánoc je Bůh Bohem s námi „Slavit Vánoce tedy znamená, přijímat na zemi překvapení Nebe. Nelze žít jen
´pozemskými věcmi´, když Nebe přineslo na svět novinu. Vánoce otevírají novou epochu, kde se život neprogramuje, ale
daruje; kde nelze již žít jen sami pro sebe, podle vlastní vůle, ale pro Boha a s Bohem, protože od Vánoc je Bůh Bohem s
námi,“ uvedl dále papež František. Prožít Vánoce znamená, nechat se touto novinkou překvapit. Vánoce v tomto smyslu
nenabízejí uklidňující teplo krbu, ale božské chvění, které otřáslo dějinami. Vánoce jsou vítězstvím pokory nad
arogancí, jednoduchostí nad hojností, tichem nad hlukem, vítězstvím modlitby Boha v nás.
Nechme se inspirovat Svatou rodinou „Prožít Vánoce znamená, jednat jako Ježíš, který přišel pro nás potřebné, vyjít k
těm, kteří nás potřebují. Jednat jako Marie: důvěřovat a být poslušní Bohu, i když Jeho jednání nechápeme. Jednat jako
Josef: vstát a realizovat Boží plán, i když není v souladu s plánem naším,“ vyzval papež František a dále se zmínil, že
postava sv. Josefa je překvapivá, neboť v evangeliích nikdy nemluví a Pán k němu promlouvá v tichosti, ve snu.
Setrvejme v tichosti u jesliček „Vánoce znamená upřednostnit tichý Boží hlas před hlukem konzumu. Pokud
dokážeme stát před jesličkami v tichosti, Vánoce budou i pro nás překvapením a ne něčím, co jsme již viděli. Být v
tichosti před jesličkami: toto je pozváním Vánoc. Najděte si na to čas, běžte v tichosti k jesličkám a setrvejte u nich. A
uslyšíte, uvidíte překvapení...,“ vyzval papež k novému prožití Vánoc.
Nezesvětšťujme Vánoce „Bohužel ale člověk může udělat chybu a před novinkami Nebe dát přednost běžným světským
věcem. Pokud Vánoce zůstanou jenom tradičním svátkem, kde jsme v centru my a ne On, bude to promarněná příležitost.
Prosím vás, nezesvětšťujme Vánoce! Neodsunujme stranou toho, koho oslavujeme, jako když ´přišel do svého
vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.´(J 1,11),“ varoval papež. Již první neděli adventní nás Pán v evangeliu varoval,
abychom se měli na pozoru a neoddávali se jen rozptýlení a světským záležitostem (Lk 21,34). V těchto dnech máme
možná více na pilno než během roku, ale tak jednáme opačně, než Ježíš chce. Obviňujeme z toho okolnosti a rychlost
dnešního světa, ale Ježíš neobviňoval svět, chce od nás, abychom se nenechali světem přemoci, ale byli bdělí a modlili
se v každý čas (Lk 21,36).
Nechme se tyto Vánoce překvapit „Takže Vánoce budou Vánocemi, pokud jako Josef dáme prostor tichu, jestli jako
Marie řekneme Bohu ´tady jsem´, jestli jako Ježíš budeme blízcí těm, kteří jsou sami, jestli jako pastýři vyjdeme ze
svých přístřešků, abychom byli s Ježíšem. Budou to Vánoce, pokud najdeme světlo v chudé betlémské jeskyni.
A nebudou to Vánoce, pokud budeme hledat jen třpyt světa, jestli se zahltíme dárky, obědy a večeřemi, ale nepomůžeme
alespoň jednomu chudému, který se podobá Bohu, protože Bůh přišel chudý o Vánocích,“ uvedl v závěru své promluvy
papež František a dodal: „Krásné Vánoce, plné Ježíšova překvapení! Tato překvapení se mohou zdát nepohodlnými, ale
to je Boží záměr. Pokud těmto výzvám řekneme ano, bude to pro nás samotné velkým překvapením. Každý z nás má v
srdci ukrytou schopnost být překvapen. Nechme se tyto Vánoce Ježíšem překvapit... Svěřme se Marii a Josefovi, aby nás
naučili přijmout tento velký dar: Immanuela, Boha s námi.“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (30.12.2018): Svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a
Josefa, 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a, 2. čtení: Kol 3,12-21, Evangelium: Lk 2,41-52

