Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 17. listopadu do 24. listopadu 2019
NEDĚLE 17. LISTOPADU 2019 – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (DEN BIBLE)
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BIBLICKÉ DÍLO A ZA SVOBODU NÁRODA
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2019 – PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 19. LISTOPADU 2019 – ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 20. LISTOPADU 2019 – STŘEDA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA JAROSLAVA STOKLASU, ZDENKA KOROUŠE A CELÉ RODY
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 21. LISTOPADU 2019 – PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PANÍ JIŘINU LNĚNIČKOVOU
17:00 – Ekumenická bohoslužba v chrámu sv. Vavřince – PODĚKOVÁNÍ ZA DAR SVOBODY
PÁTEK 22. LISTOPADU 2019 – PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
09:15 – bohoslužba v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ZDEŇKA SMOLÁKA A MARII BARTHELDIOVOU
SOBOTA 23. LISTOPADU 2019 – SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
11:00 – křest Anny Suchánkové v chrámu sv. Vavřince (PPM)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ELIŠKU DVOŘÁKOVU A BLANKU BALCAROVU
NEDĚLE 24. LISTOPADU 2019 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
POŽEHNÁNÍ PRO PANA JANA KUMORKA A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Děkujeme Sborečku za hudební doprovod při dnešní mši sv. Po mši sv. zveme děti, dorost a rodiče na společný
bowling do Sportcentra ve VM. Na 11:00 jsou zamluvené 2 bowlingové dráhy.
V zadní části kostela si můžete zakoupit kalendáře na rok 2020 , dále knihy z Karmelitánského nakladatelství
a brožurku Průvodce adventem z brněnské diecéze (10 Kč).
Ne 17.11.: Den Bible. Polovina sbírky z dnešní neděle se rozdělí na 2 díly (25% se zašle Českému katolickému dílu
a 75% se zašle České biblické společnosti). Děkujeme.
Ne 17.11.: Symbolické zvonění kostelních zvonů v 17hodin 11 minut v kostelích v našich farnostech jako
připomínka listopadových událostí roku 1989. Naše farnosti se připojují k výzvě České biskupské konference a
zvoněním zvonů tak oslaví toto výročí.
St 20.11., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Čt 21.11., 17:00, chrám sv. Vavřince: Děkovná ekumenická bohoslužba za dar svobody. V závěru zazní
Te Deum. Poté se vydá průvod se svíčkami k lípě, která byla zasazena při prvním výročí Sametové revoluce jako
symbol znovunabyté svobody.
Čt 21.11., 18:30: Další setkání Vesmírné mládeže
Pá 22.11., fara VM od 15:00: Dílna s výrobou adventních věnců. Zveme nejen rodiče s dětmi , ale všechny, kdo se
chtějí zapojit do zdobení adventních věnců. Vyrobené věnce si pak budete moci zakoupit v kostele v neděli 24.11.
a tím přispět na misie. Jste všichni vítáni. Materiál na zdobení adventních věnců bude zajištěn. Kdo máte možnost
sehnat chvojky (ne smrkové), ozvěte se paní Marii Motyčkové (tel. 731 598 857) do úterý19.11. Děkujeme.
Příští neděli 24.11. bude ukončena sbírka použitých brýlí pro Nigérii.
Na našich webových stránkách je nahrán odkaz na oficiální video ze sundávání oltářního obrazu Nanebevzetí
Panny Marie od Petra Brandla z chrámu sv. Vavřince.
Sbírka při mši sv. ve farnosti Vysoké Mýto ve dnech: Pá 1.11. (2.675,- Kč), So 2.- Ne 3.11. (4.243,-Kč), So 9.- Ne
10.11. (5.011,- Kč) Ve sbírce určené na Papežská misijní díla ze dne 20.10. se v jednotlivých farnostech vybralo:
farnost Vysoké Mýto 11.780,- Kč, farnost Knířov (580,- Kč), farnost Vraclav 7.689,- Kč, farnost Zámrsk 1.240,-Kč.

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Ne 17.11., od 17:11h: Římskokatolická farnost Horní Sloupnice zve na originální koncert při příležitosti oslav
30 let svobody v naší zemi. Koncert se bude konat v kostele sv. Mikuláše ve Sloupnici.
So 23.11., Kulturní dům Ústí nad Orlicí, 19:00: Ples pro Tebe (7. ročník). Misijní ples na podporu vzdělávání a
léčbu chudých dětí v Malawi. Více na www.plesprotebe.cz, předprodej vstupného v knihkupectví Flétna v ÚO.
St 4.12., M-klub ve VM, 20:00: Koncert Vladimíra Merty. Pořádá Česká křesťanská akademie. Vstupné 100,- Kč.
Čt 12.12., modlitebna Bratrské jednoty Baptistů, 17:30: Ekumenická adventní bohoslužba
EVANGELIUM: Lk 21,5-19 Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je
ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali
se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se
nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte
za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“
Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých
místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás
pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To
vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť
já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete
zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro
jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Koho zobrazuje tato socha? Kde se nachází v našem kostele?
Otázka z 10.11.2019: Kdo je na tomto detailu? Kde ho najdeme v našem kostele?
Postavy zobrazené na vitrážním okně jsou sv. Cyril a sv. Metoděj. Spatříte je na čelní
vitráži za oltářem, v průhledu, kde je sundaný oltářní obraz od Petra Branla.
Zápis z pastorační rady ze dne 4.11.2019:
1) Možnosti topení do kostela - PR preferuje vytápění vyhřívanými dečkami do lavic. P. Mistr zadá zakázku.
2) Vánoční program: program bohoslužeb bude stejný jako v loňském roce
- Pátek 22.11. od 15:00 – výroba adventních věnců, přizvat někoho zkušeného z květinové skupinky nebo profesionála
Neděle 24.11. – prodej adventních věnců
- Sobota 28.12. v 19:00 a 19:30 - Vánoční putování s anděly do Betléma. Kostel bude nasvícen svíčkami půjdeme ho
společně objevovat a s baterkou.
- Adventní duchovní obnova – budou prověřeny možnosti
- Rorátní mše sv. – úterý a čtvrtek v 6:15
- Rybova mše sv. na Štědrý den, L. Kulla osloví ke spolupráci ZUŠ.
3) Pastorační asistentka: K 31.12.2019 končí pracovní úvazek Janě Tomáškové, který již nechce prodlužovat. Dle
informace generálního vikáře si můžeme pouze navrhnout tipy na vhodné kandidáty, které můžete navrhovat u P.
Mistra. Bylo by vhodné, aby to byl člověk z našich farností, s katechetickým vzděláním, zvládal práci na PC (min.
Word, Excel), byl praktikujícím katolíkem s ochotou nasadit se i o víkendu s dobrými organizačními schopnostmi.
4) Požadavky farníků - číst kratší ohlášky, požadavek na varhaníka: psát aktuální čísla písní na displej při mši sv.
5) Děkovná ekumenická bohoslužba za dar svobody – čt 21.11. v 17hod, zakončena průvodem k památné lípě před farou
6) Červená středa – 27.11. -> v rámci adorace a mše svaté budou představeni mučedníci pro víru a zapáleny červené
svíce -> v režii Jarmily Jiskrové a Edity Lipavské, domluví s P. Kunertem
7) Adventní ekumenická bohoslužba – čt 12.12. v 17.30 u baptistů
8) Možnost zapůjčení kostela Nejsvětější Trojice galerii k uspořádání koncertu do konce roku 2019 – nejprve bude
kostel ukázán paní Danko z galerie k posouzení, zda je prostor v současné době způsobilý k pořádání této akce.
NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA:

Další fotografie z pouti do Říma si můžete prohlédnout na Instagramu farnosti a webu https://www.cirkev.cz/pout
Zde najdete také všechny články k jednotlivým dnům a závěrečné shrnutí s dojmy a postřehy poutníků pod názvem Byl to
nezapomenutelný zážitek.
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na příští neděli (24.11.2019): Slavnost Ježíše Krista Krála,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení: 2 Sam 5,1-3, 2. čtení: Kol 1,12-20, Evangelium: Lk 23,35-43
www.instagram.com/katolik.vmyto

