Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 27. října do 3. listopadu 2019
NEDĚLE 27. ŘÍJNA 2019 – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – slavnost výročí posvěcení kostela ve Slatině (PPM)
08:25 – modlitba sv. růžence přede mší sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA, RODIČE 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. ŘÍJNA 2019 – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ (STÁTNÍ SVÁTEK)
08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ÚTERÝ 29. ŘÍJNA 2019 – ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
STŘEDA 30. ŘÍJNA 2019 – STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:30 – mše sv. Ledaxu s možností svátosti smíření (PPM)
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ČTVRTEK 31. ŘÍJNA 2019 – ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
14:00 – poslední rozloučení při pohřbu s paní Martou Vávrovou v kostele na Knířově (PPM)
PÁTEK 1. LISTOPADU 2019 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POSÍLENÍ VÍRY V NAŠICH RODINÁCH
19:00 – 20:00 – Nikodémova noc
SOBOTA 2. LISTOPADU 2019 – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
08:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – společná modlitba za zemřelé u hlavního kříže na hřbitově (PPM)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VŠECHNY ZEMŘELÉ
NEDĚLE 3. LISTOPADU 2019 – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (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 zadní části kostela si můžete zakoupit kalendáře na rok 2020 a knihy z Karmelitánského nakladatelství.
Pokud Vás nějaká konkrétní kniha zajímá, můžete si prohlédnout nabídku na webu https://www.ikarmel.cz/ a daný
titul nahlásit Radce Blajdové, která knihu objedná. Prodej na Vraclavi a Knířově bude v neděli 3.11.
St 30.10., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Čt 31.10., 18:30, fara setkání Vesmírné mládeže
Při sobotní a nedělní sbírce (ve dnech 19.-20.10.) určené na Papežská misijní díla se ve farnosti Vysoké Mýto
vybralo celkem: 11.780,- Kč. Papežská misijní díla můžete podpořit dále během října zakoupením výrobků.
Upozorňujeme na nový web www.manzelumnablizku.cz, který má za cíl povzbudit všechny páry ve farnostech, aby
se nebály naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Najdete zde modlitby atd.
DUŠIČKY:
Svátost smíření ve VM: středa 30.10. v chrámu sv. Vavřince, P. Jan Kunert (16:00-17:25) a P. Pavel Mistr (16:0017:10) a dále na faře P. Pavel Mistr (cca 18:45-19:40) a P. Jan Pitřinec (cca 18:45-19:40).
Svátost smíření na Vraclavi: středa 30.10. P. Jan Pitřinec (17:45-18:30), P. Pavel Mistr (18:00-18:30).
Pá 1.11. a So 2.11. je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1.11. do 8.11. lze takto získat po
splnění 3 obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Na stolku uprostřed chrámu sv. Vavřince můžete zapsat do archu jména svých zemřelých a přiřadit je k věrným
zemřelým, za které bude v chrámu sv. Vavřince slavena mše sv. (So 2.11.). Seznam se ponese v obětním průvodu.
Pá 1.11., 19:00 – 20:00: Nikodémova noc. Během večera bude chrám sv. Vavřince osvětlen pouze svícemi a budete
mít možnost zapálit svíci před oltářem a vzpomenout na své zemřelé. Zpovídat bude P. Pavel Mistr.
So 2.11., 13:30, hřbitov ve VM: Společná modlitba za zemřelé u hlavního kříže na hřbitově
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
St 6.11., Hradec Králové (katedrála sv. Ducha), 10:00 – 15:00: Putování relikvie sv. Vincence De Paula po ČR.
Na programu je přivítání relikvie před katedrálou, modlitba Růžence, 2 přednášky, tiché bdění a mše sv. v 15:00.
Pá 8.11.– Ne 10.11., Brno: Duchovní obnova pro dívky a svobodné ženy od 15 do 37 let. Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny. Přihlášky do 4.11., více na tel. 605 256 132.

EVANGELIUM: Lk 18,9-14 Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl
Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a
modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten
celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se
ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů
ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO
ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kdo je na tomto detailu? Patronem koho je? Kde ho najdete?
Otázka z 20.10.: Kdo je zobrazen na tomto detailu? Kde tento detail najdete
v našem kostele?
Na detailu je zobrazen sv. Vavřinec, patron našeho kostela. V ruce drží rošt,
mučící nástroj, na kterém byl upálen 10.8. roku 258 n.l. v Římě. Detail sv.
Vavřince naleznete v našem kostele na cínové křtitelnici (vpravo od mikrofonu). Cínová
křtitelnice pochází z roku 1499 a byla vyrobena Ondřejem Ptáčkem z Kutné Hory.

CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
13. katecheze papeže Františka z 23. října 2019, nám. sv. Petra: »otevřel bránu k víře pohanům«
Poslání Pavla a Barnabáše a jeruzalémský sněm (Sk 15,7-11)
Kniha Skutků apoštolů vypráví, jak je svatý Pavel po onom proměňujícím setkání s Ježíšem díky Barnabášově mediaci přijat
jeruzalémskou církví a začíná hlásat Krista. Avšak vzhledem k nepřátelství určitých lidí je nucen odejít do Tarsu, svého
rodiště, kam za ním přijede Barnabáš a vezme ho s sebou na dalekou cestu Božího Slova. Knihu Skutků apoštolů, kterou při
těchto audiencích komentujeme, lze označit za dlouhé putování Božího Slova. A Boží Slovo je třeba hlásat všude. Tato cesta
začíná po velkém pronásledování (srov. Sk 11,19), které se však nestalo brzdou evangelizace, nýbrž příležitostí, jak rozšířit
pole dobré setby Slova. Křesťané se neděsí. Musejí prchat, ale berou s sebou Slovo, které postupně všude rozsévají. Pavel a
Barnabáš přijdou do Antiochie v Sýrii, kde se zdrží celý rok, aby vyučovali a pomáhali obci zapustit kořeny. Kázali židovské
obci, židům. Antiochie se tak stala střediskem misijního rozmachu. Hlásání těchto dvou šiřitelů evangelia - Pavla a
Barnabáše – se zapsalo do srdcí věřících, kterým se v Antiochii poprvé začalo říkat »křesťané«.
V knize Skutků apoštolů se vynořuje přirozenost církve, která není nějakým opevněním, nýbrž stanem, jehož prostor lze
rozšiřovat (srov. Iz 54,2), aby se tam vešli další a mohli vstoupit všichni. Buď je církev„vycházející“ anebo není církví; buď
je na cestě a stále se rozšiřuje anebo není církví. Je „církví otevřených dveří“, neustále otevřených dveří. Kdykoli v tomto
městě nebo ve svojí předchozí diecézi spatřím kostelík, který je zavřený, vnímám to jako špatné znamení. Kostely mají mít
dveře stále otevřené, protože jsou symbolem církve, která je neustále otevřená. Církev „je povolána k tomu, aby byla
vždycky otevřeným domem Otcovým [...], aby se někdo, kdo chce následovat hnutí Ducha a přiblížit se Bohu, nesetkal s
chladem zamčených dveří“. Avšak s touto novostí otevřených dveří přicházejí problémy. Otevřených komu? Pohanům,
protože apoštolové kázali židům. Na dveře církve však přicházeli klepat také pohané. A tato novost dveří otevřených pro
pohany rozpoutá velice vzrušenou rozepři. Někteří židé tvrdí, že ke spáse je nezbytné nejprve přijmout židovství, to znamená
obřízku, a potom teprve křest. Říkají: »Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy«, tzn. jinak
nemůžete přijmout křest. Nejprve židovský ritus a potom křest. Takový byl jejich postoj. Pavel a Barnabáš ve snaze urovnat
tuto záležitost požádají o radu apoštoly a starší v Jeruzalémě. Koná se tak to, co je považováno za první církevní sněm
v dějinách, tedy jeruzalémský koncil, sněm nebo shromáždění v Jeruzalémě, na které odkazuje Pavel v listě Galaťanům. Řeší
se tak velmi delikátní teologická, duchovní a disciplinární otázka, totiž vztah mezi vírou v Krista a dodržováním mojžíšského
Zákona. Na shromáždění rozhodnou promluvy Petra a Jakuba, »sloupů« matky Církve. Oba dva vyzvou k tomu, aby se
pohanům neukládala obřízka, ale vyžadovalo se po nich pouze odmítnutí idolatrie a všech jejích výrazů. Z diskuse vyplyne
společná cesta a toto rozhodnutí, stvrzené tazvaným apoštolským listem zaslaným do Antiochie.
Jeruzalémské shromáždění nám podává důležité vysvětlení způsobu, jak čelit rozdílnostem a jak hledat »pravdu v lásce«.
Připomíná nám, že církevní metoda řešení konfliktů se zakládá na dialogu skládajícího se z pozorného a trpělivého
naslouchání a rozlišování uskutečněného ve světle Ducha svatého. Právě Duch totiž pomáhá překonat uzavřenost a napětí a
působí, aby srdce dosahovala jednoty v pravdě a dobru. Tento text nám pomáhá pochopit synodalitu. Zajímavý je způsob
psaní tohoto listu. Apoštolové praví: »Rozhodl Duch svatý i my...«. Synodalitě je vlastní přítomnost Ducha svatého. Jinak to
není synodalita, ale hovorna, parlament apod.
Prosme Pána, aby ve všech křesťanech, zvláště v biskupech a kněžích posílil touhu po společenství a odpovědnost za něj. Ať
nám pomůže uskutečňovat dialog, naslouchání a setkání s věřícími i vzdálenými bratry, abychom okoušeli a ukazovali
plodnost církve, povolané být v každé době »šťastnou matkou« mnoha dětí (srov. Žl 113,9).
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na příští neděli (3.11.2019): 31. neděle v mezidobí,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení: Mdr 11,22-12,2, 2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2, Evangelium: Lk 19,1-10
www.instagram.com/katolik.vmyto/

