Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 27. ledna do 3. února 2019
NEDĚLE 27. LEDNA 2019 – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JINDŘICHA
DVOŘÁKA, CELÝ ROD, ZA RODINU LNĚNIČKOVU,
KOPECKÝCH, DRAHOŠOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
PONDĚLÍ 28. LEDNA 2019 – PAMÁTKA TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 29. LEDNA 2019 – ÚTERÝ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 30. LEDNA 2019 – STŘEDA 3. 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)
ČTVRTEK 31. LEDNA 2019 – PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
15:00 - pohřeb pana Antonína Andrle v kostele sv. Vavřince ve VM
PÁTEK 1. ÚNORA 2019 – PÁTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. ze svátku Uvedení Páně do chrámu v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) - žehnání svíček
ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ
18:15 – 19:45 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince
SOBOTA 2. ÚNORA 2019 – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
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 3. ÚNORA 2019 – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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
V třídílné pokladničce jsme ukončili sbírku k výstavě fotografií „Adopce na dálku“, která byla umístěna v kostele
sv. Vavřince. Projekt se zaměřujeme na pomoc chudým lidem v Indii. Celkem se z vašich darů vybralo 5.964,- Kč.
Částka byla zaslána účtem Diecézní katolické charitě v Hradci Králové. Všem dárcům moc děkujeme.
St 30.1.: příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude P. Jan Kunert v kuchyňce na faře ve VM od 16:30.
St 30.1., 18:15, fara: setkání nad liturgií následující neděle s P. J. Kunertem.
Čt 31.1., po ranní mši sv.: setkání seniorů farnosti – zveme ke společné snídani.
Pá 1.2., od 18:15 – 19:30: Nikodémova noc. Zpovídat v chrámu sv. Vavřince bude P. Pavel Mistr a P. Vít Horák.
Po 11.2., 18:30, fara: setkání Pastorační rady Pá 15.2., 18:15, fara: Biblická hodina
Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto se ve dnech 19.-20.1.2019 vybralo celkem 3.712,- Kč.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE
Čt 31.1., Vila Marie, od 16:00 – 17:30: S-KLUB: Hostem bude Mgr. Michal Severa, archivář a odborný rada
z Oblastního archívu Zámrsk, který bude vyprávět o „Panství a historické krajině východních Čech“.
Pá 8.2., Vysoké Mýto – sál M-klubu, od 20:00: Orel jednota Vysoké Mýto Vás srdečně zve XXI. Orelský ples.
Předprodej vstupenek s místenkou: 150,- Kč v předprodeji od 21.1. v Informační centru MÚ, 170,- Kč na místě.
So 16.2., Hradec Králové v prostorách ZŠ Jana Pavla II., od 9:00 – 17:00: jednodenní duchovní obnova
pro manželské páry „Radost ze vzájemné lásky“. Duchovní obnovou provází P. Jan Uhlíř. Přihlášení do 10.2.2019.
Více na www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu, tel. 495 063 430, 734 435 360, 603 147 718.
Sekretariát sekce pro mládež nabízí možnost dobrovolnické služby v délce 3 – 12 měsíců a v rozsahu 20 – 40 hodin
týdně. Držitelem akreditace je Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s. spolupracující se Sekcí pro mládež ČBK.
Dobrovolník má státem hrozeno zdravotní pojištění. Projekt pod názvem Staň se dobrovolníkem je určen pro
věkovou skupinu 18 – 30 let. Služba dobrovolnictví by se uskutečňovala ve farnostech, v diecézních centrech života
mládeže a ve střediscích mládeže. Náplní práce by byly aktivity s dětmi, mládeží a rodinami. Více informací viz na
www.dobrovolnictvi.signaly.cz, e-mail: mladez@cirkev.cz, tel. na sekretariát sekce pro mládež 220 181 739.
Diecézní centrum pro seniory Biskupství královéhradeckého pořádá pro seniory v roce 2019 celou řadu zajímavých
aktivit. Podrobný program na rok 2019 je vyvěšen ve farní vitríně.
EVANGELIUM: Lk 1,1-4; 4,14-21 Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi
námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od
začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Theofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl
přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se

roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak
měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a
nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst,
abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil
milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal
k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
Inspirace z KATOLICKÉHO TÝDENÍKU: EVANGELIZAČNÍ BUŇKY FARNOST PROBUDÍ
Jak povzbudit farnost k aktivitě, zlepšit její klima a ještě ji otevřít lidem, kteří přicházejí? Pomoci mohou farní
evangelizační buňky.
Buňka je poměrně malá skupina, tvoří ji zhruba deset lidí. Setkává se jednou týdně asi na hodinu a půl, schůzka má danou
strukturu (viz box), při které nechybí modlitba chval a sdílení, co konkrétně jsem tento týden udělal pro Boha a lidi kolem
sebe. "Zásadní charakteristikou je, že jsou to otevřená společenství, která počítají s tím, že se budou dělit. Mnohá
společenství stagnují a často se rozpadají, pokud nemají odvahu dělit se, aby mohli přijímat nové členy a tak dávat život
dál. Přirovnávám to k tomu, co prožíváme v našich rodinách: když děti dorostou, samy založí rodinu. Nikoho z rodičů
nenapadne říci svému synovi: ‚Ale prosím tě, proč by ses ženil, vždyť je nám spolu dobře,‘" popisuje P. Vojtěch Koukal z
Komunity Blahoslavenství. V jeho farnosti v Dolanech u Olomouce začínali v roce 2011 se čtyřmi buňkami. Dnes je ve
farnosti devatenáct buněk a připravují se další. Tyto buňky jsou podle P. Koukala konkrétní odpovědí na výzvy papeže
Františka z exhortace Radost evangelia. "Je to metoda, která vychází ze zkušenosti první církve, a současně odpovídá na
potřeby dnešní doby," vysvětluje kněz. Postupně farníky vtahují do spoluodpovědnosti za farnost a k angažovanosti na
různých rovinách. "Kněz dává laikům maximální důvěru a prostor, aniž by to ubíralo na jeho zdravé autoritě ve farnosti.
A vedle toho je samozřejmě formuje a doprovází," dodává P. Koukal.
Hledat hledající
Členové buněk zvou hledající lidi ze svého okolí a jsou formováni k tomu, aby cítili zodpovědnost za rodinu, sousedy,
kolegy v práci i přátele, kteří se ve svém životě ještě nesetkali s Ježíšem a živou církví. "Díky jejich modlitbě, vytváření
přátelských vztahů, pomoci a svědectví druhým přicházejí do buněk noví lidé, kteří jsou hledající či na periferii farnosti.
Když počet členů doroste přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nové buňky, aby mohly přijímat nové bratry a
sestry. Tímto způsobem roste celé tělo farnosti," dodává Vojtěch Koukal. Rozdělení buňky dává možnost k duchovnímu
růstu jejích členů. "V původní buňce byli někteří neseni jejím jádrem, ale po rozmnožení se všichni stávají jádrem, a tím
úplně přirozeně rostou v zodpovědnosti – stejně jako dospělé děti, které založí svou rodinu," doplňuje Koukal. Tato
otevřenost umožňuje též pozvání lidí, kteří začínají žít s farností – například poté, co absolvují kurzy Alfa. "Uvědomili
jsme si, že když církev takto nevychází k okolním lidem, tak se točí kolem sebe a umírá. Kurzy Alfa tak otevřely v naší
farnosti Dolany novou dynamiku a my jsme hledali, jak tuto mentalitu evangelizace a růstu v naší farnosti uchovat,"
popisuje P. Koukal cestu k evangelizačním buňkám.
Inspirace z Milána
S buňkami se Vojtěch Koukal setkal během studií v Římě v roce 2007 ve farnosti Santa Maria Madre della Provvidenza.
V prvním momentě váhal: "Modlitební společenství máme i u nás. Co dalšího mohou tyto buňky přinést?" Později ale
prožil Mezinárodní seminář o farních evangelizačních buňkách v Miláně, kde také vznikly, a tam pochopil, že to nejsou
jen společenství modlitby a sdílení, ale celý systém, který pomáhá k obnově farnosti a dotýká se všech rovin jejího života
(modlitby, prožívání společenství, evangelizace, slavení, svátostí, formace, služby aj.). "Vnímal jsem, že jsou konkrétní
odpovědí na to, jak uchovávat ve farnosti zdravého ducha rodiny a evangelizace," dodává P. Koukal. Farní evangelizační
buňky (FEB) najdete dnes v řadě farností po celém Česku, a připojují se další. Od roku 2013 je možné navštívit Národní
semináře o FEB. Nejbližší proběhne 30. 5. – 2. 6. v Dolanech u Olomouce. V současné době je v Čechách a na Moravě 15
farností, kde buňky naplno fungují pod vedením faráře. V mnohých dalších farnostech je přítomna jedna nebo více buněk
napojených na některou z těch patnácti farností. "Mám radost, že i v dalších farnostech se na plné fungování buněk
připravují," uzavírá P. Koukal. Více info na www.evangelizacnibunky.cz.
Jak vypadá setkání:
1. Zpěv a chvála (asi 15–20 minut).
2. Sdílení se nad otázkou: Co pro mě tento týden Ježíš učinil nebo co já jsem učinil pro něho? (asi 15–20 min)
3. Vyučování pastýře (10–15 minut). Katecheze faráře je nahraná na nějakém nosiči (např. USB disk), kterou poslouchají
všechny buňky ve farnosti. Pro každého je k dispozici také text této katecheze, do něhož si může dělat poznámky.
4. Čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí (15–20 minut).
5. Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby atd.
6. Modlitba přímluvy za lidi z okolí i za lidi vzdálené.
7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, kteří žádají o modlitbu na konkrétní úmysl. Setkání je zakončeno modlitbou
Otčenáš, kterou se členové modlí obráceni tváří ven z kruhu jako symbol prosby za svět.
Ve dnech 30.5. až 2.6.2019 se bude konat v Dolanech u Olomouce v domě Komunity Blahoslavenství Seminář o farních
evangelizačních buňkách. Více info na: http://www.evangelizacnibunky.cz/
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (3.2.2019): 4. Neděle v mezidobí, 1. čtení:
Jer 1,4-5.17-19, 2. čtení: 1 Kor 12,31-13,13 , Evangelium: Lk 4,21-30

