Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 13. ledna do 20. ledna 2019
NEDĚLE 13. LEDNA 2019 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA FRANTIŠKA ŽOČKA, MANŽELKU, RODIČE Z OBOU STRAN,
RODIČE LNĚNIČKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 14. LEDNA 2019 – PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 15. LEDNA 2019 – ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 16. LEDNA 2019 – STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře 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 17. LEDNA 2019 – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
08:00 – mše sv. kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 18. LEDNA 2019 – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
18:30 - Večer chval a modliteb v rámci Týdne za jednotu křesťanů ve sboru Církve bratrské
SOBOTA 19. LEDNA 2019 – SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PPM) ZA JITKU MARTINCOVOU
NEDĚLE 20. LEDNA 2019 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Na kurz akolytů se dodatečně přihlásil Stanislav Herman.
Dnes po mši sv. bude končena sbírka na charitativní dílo Mary´s meals.
St 16.1., 18:15, fara: setkání nad liturgií následující neděle s P. J. Kunertem.
Pá 18.1., 18:30, Církev bratrská: Večer chval a modliteb v rámci Týdne za jednotu křesťanů – zváni jsou všichni
ke společným chválám a modlitbám. Přijďte se společně modlit se všemi křesťanskými církvemi.
Pá 25.1., 18:15, fara: Biblická hodina
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE
So 16.2., Hradec-Králové, v prostorách ZŠ Jana Pavla II.: jednodenní duchovní obnova pro manželské páry na
téma Radost ze vzájemné lásky. Duchovní obnovou provází P. Jan Uhlíř. Bližší informace o akci viz
www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu, tel. 495 063 430, 734 435 360, 603 147 718. Přihlášky do 10.2.2019.
Papež František na závěr středeční audience připomněl nedělní svátek
Křtu Páně, kterým se uzavře doba vánoční: „Tento svátek nás zve,
abychom znovu objevili milost svátosti našeho křtu, kdy jsme se stali
křesťany a začlenili se ke Kristu a Jeho církvi.“ A poté papež znovu
vybídl: „Připravte se na svátek příští neděle, připomeňte si datum svého
křtu... Kdy jsem se narodil do života víry? Kdy jsem byl pokřtěn? A zapište
si toto datum navždy do svého srdce... Poděkujme Pánu za dar víry a
prosme Ducha Svatého o sílu být odvážnými svědky Ježíše.“
EVANGELIUM: Lk 3,15-16.21-22 Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim
všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On
vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se
nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám
zalíbení.“

http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (20.1.2019): 2. Neděle v mezidobí, 1. čtení:
Iz 62,1-5, 2. čtení: 1 Kor 14,4-11, Evangelium: J 2,1-12

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky a především pak Janě Stříteské, která jako každoročně
sbírku koordinuje. Celkově se za Vysoké Mýto, Vraclav, Zámrsk a Slatinu vybralo 146 836 Kč.
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svěřil všechny ovce, aby je utvrzoval ve víře a pásl v dokonalé jednotě; přitom On sám, Ježíš Kristus, zůstává navěky
hlavním kamenem v rohu stavby a pastýřem našich duší.“ (UR 2)
„V této jedné a jediné Boží církvi už od samého začátku vznikaly určité roztržky, které v pozdějších stoletích přerostly
v rozsáhlejší rozpory a nemalé společnosti se odloučily od plného společenství katolické církve,“ uvádí dále Dekret o
ekumenismu a dodává, že „ti, kdo se nyní rodí v takových společnostech a dosahují v nich víry v Krista, nemohou být
viněni z hříchu odloučení a katolická církev k nim přistupuje s bratrskou úctou a láskou. Neboť ti, kdo věří v Krista a
řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém. Je pravda, že mezi nimi a
katolickou církví jsou rozpory různého druhu jak v oblasti víry a někdy i kázně, tak ohledně struktury církve, takže plnému
církevnímu společenství stojí v cestě nemalé překážky, někdy dosti vážné, o jejichž odstranění se snaží ekumenické
hnutí.“ (UR 3)
Ekumenismus je snaha o sjednocení křesťanů
Slovo ekumenismus vzniklo z řeckého oikúmené, tj. „celek obydleného světa“, a je jím označována snaha o sjednocení
křesťanů. Úkolem ekumenického hnutí je snaha o sbližování, spolupráci a případně i sjednocování křesťanských církví.
Ekumenou se pak rozumí společenství všech křesťanských církví a jejich spolupráce.
11. a 16. století byly pro jednotu křesťanů kritické
V historii křesťanství došlo ke dvěma hlavním roztržkám:
První roztržky povstaly na Východě popíráním věroučných formulí Efeského a Chalcedonského koncilu. V roce 1054,
kdy kardinál Humbert de Silva Candida exkomunikoval konstantinopolského patriarchu Michaela Kerullaria a prakticky
celou východní církev, pak došlo k Velkému schismatu, které vyústilo v rozdělení církve na dvě větve: dnešní tzv.
západní (tj. katolickou) a na ní navazující církevní směry vč. protestantských a tzv. východní (tj. pravoslavnou čili
ortodoxní). Ke zlepšení vztahů mezi západní a východní církví došlo až ve 20. století, kdy 7. 12. 1965 sv. Pavel VI. a
konstantinopolský patriarcha Athenagoras sňali vzájemnou exkomunikaci vyhlášenou jejich předchůdci.
K druhému velkému rozkolu došlo po více než čtyřech stoletích na Západě na základě událostí, které se označují pojmem
reformace. Od 16. století je od římského stolce
odděleno více národních nebo konfesijních
společností a z těchto náboženských sporů
vznikla celá řada náboženských válek, zejména
pak vlna občanských válek, které sužovaly
Evropu v 16. a 17. století. Z těchto odloučených
církví zaujímá zvláštní místo anglikánské
společenství, které zčásti uchovává katolické
tradice a katolické struktury.
Pokračování příště.

