Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 24. listopadu do 1. prosince 2019
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)
VYPROŠUJEME POŽEHNÁNÍ K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ 40 LET
PRO PANA JANA KUMORKA A PROSÍME ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 25. LISTOPADU 2019 – PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 - mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 26. LISTOPADU 2019 – ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 27. LISTOPADU 2019 – STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ (ČERVENÁ STŘEDA)
13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (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 PRONÁSLEDOVANÉ PRO SVOU VÍRU
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 28. LISTOPADU 2019 – ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PANÍ JIŘINU LNĚNIČKOVOU
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
13:00 – mše sv. při pohřbu paní Stanislavy Bezdíčkové v chrámu sv. Vavřince (PPM)
PÁTEK 29. LISTOPADU 2019 – PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NENAROZENÉ DĚTI
SOBOTA 30. LISTOPADU 2019 – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
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 (PJK) ZA FARNOSTI
NEDĚLE 1. PROSINCE 2019 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODINY HALASOVÝCH
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 adventní věnce a tím podpořit charitativní dílo Mary´s Meals.
V zadní části kostela si můžete zakoupit kalendáře na rok 2020, dále knihy z Karmelitánského nakladatelství,
Průvodce adventem z brněnské diecéze (10 Kč), brožurku Advent z královéhradecké diecéze (20 Kč), adventní
kalendář olomoucké diecéze (10 Kč) a dárky pro děti. Další prodej ve VM, Vraclavi a Knířově bude až 15.12.
Ukončujeme sbírku použitých brýlí pro Nigérii.
St 20.11., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Čt 21.11., 18:30: Další setkání Vesmírné mládeže
Pátek 6.12.: při mši sv. která začíná v 17:30 v chrámu sv. Vavřince se na děti přijde podívat Mikuláš. Děkujeme
jednotě Orel, že ho opět nezapomněla pozvat a zamluvila pro děti dárečky.
So 7.12., fara Vysoké Mýto od 9.00: Duchovní obnova s jáhnem Karlem Dvořákem na téma Milosrdenství v SZ
Čt 12.12., modlitebna Bratrské jednoty Baptistů, 17:30: Ekumenická adventní bohoslužba
Ne 15.12., 16:00, chrám sv. Vavřince: Koncert duchovní hudby. Pořadatelem je Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké
Mýto. Účinkovat bude Dechový orchestr mladých, Symfonický orchestr Harmonia Iuvenis a dětský pěvecký sbor
Rubínek ZUŠ ve Vysokém Mýtě.
Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 16. a 17.11. se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 6.229,- Kč. Polovina této
sbírky ve výši 3.115,- Kč se odešle na podporu Biblického díla následovně: 25% sbírky, tj. 779,- Kč se zašle Českému
katolickému dílu, 75% sbírky, tj. 2.336,- Kč se zašle České biblické společnosti. Všem dárcům děkujeme.
Ne 1.12.: Ve všech farnostech se bude konat při mši sv. poslední sbírka v tomto roce, která je určená na kněžský
seminář a formace bohoslovců.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Ne 1.12., 16:00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert hudební skupiny Barokteto. Po koncertě jste zváni
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před budovu OÚ, kde se zahřejeme svařeným vínem, punčem a čajem.
St 4.12., M-klub ve VM, 20:00: Koncert Vladimíra Merty. Pořádá Česká křesťanská akademie. Vstupné 100,- Kč.
ČERVENÁ STŘEDA: Den připomínky všech pronásledovaných pro svou víru - 27.11.
Farnost Vysoké Mýto se k Červené středě připojí během adorace před mší sv. v 17:00, při které budou připomenuti
někteří mučedníci pro víru, a za každého z mučedníků bude zapálena červená svíce.
Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou kdekoli ve světě pronásledováni pro své náboženské
přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Akce vznikla z

iniciativy britské pobočky papežské nadace Aid to the Church in Need (alias Kirche in Not), která ji pořádá od roku 2016.
Přestože v naší zemi nyní zažíváme náboženskou svobodu, 6 lidí z 10 na zemi tuto svobodu nemá, vážná porušení se dějí
ve 38 zemích. Největší nebezpečí představuje islamismus, autoritářské režimy a nacionalismus. #RedWednesday 2019
ADVENT:
Ne 1.12.: Začíná doba adventní, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Při všech bohoslužbách této neděle
proběhne žehnání adventních věnců, které si přineste před mší sv. k oltáři.
K adventu patří roráty. V prosinci se budou v úterý a ve čtvrtek konat v 6:15 v chrámu sv. Vavřince rorátní mše
sv. se specifickými zpěvy při osvětlení kostela svíčkami. V sobotu 21.12. v 7:30 bude v chrámu sv. Vavřince dětská
rorátní mše s lucernami s pozváním na společnou snídani na faře.
Nabízíme odkaz na webovou stránku pro ranní adventní modlitbu RORÁTY. Každodenní ranní modlitba bude
obsahovat žalmy, četbu z Písma, zamyšlení, přímluvy a další modlitby a tradiční adventní staročeské rorátní. Webová
stránka má adresu www.roraty.jednoduse.cz , android aplikaci lze stáhnout na Google Play (pod názvem RORÁTY).
EVANGELIUM: Lk 23,35-43 Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám
sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený! “Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král,
zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král. “Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal:
„Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás! “Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému
trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého. “A
dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. “Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Andělů je v našem kostele hodně a možná se s nějakým potkáš příští týden i na ulici. Ale víš, kde
je tento? Co vlastně jméno anděl znamená?
Otázka ze 17.10.2019: Koho zobrazuje tato socha? Socha zobrazuje sv. Jeronýma, církevního Otce
a učitele církve, který žil ve 4.-5. století. Tento křesťanský spisovatel a teolog přeložil Bibli do latiny
a katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi 4 velké západní
církevní Otce. Jeho socha je v tzv. „Getsemanské kapli“, původně byla v kostele Nejsvětější Trojice.
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
15. katecheze papeže Františka z 6. listopadu 2019, nám. sv. Petra: »Co vy tedy neznáte, a přece to ctíte, to já vám
zvěstuji« (Sk 17,22-3) Pavel na Areopágu – příklad inkulturace víry v Aténách
Pokračujeme v naší „pouti“ s knihou Skutků apoštolů. Po zkouškách, kterými Pavel prošel v Soluni a Bereji, přišel do Atén,
které jsou srdcem Řecka (srov. Sk 17,15). Toto město, které žilo ze staré slávy, si navzdory politickému úpadku dosud
uchovávalo svoje kulturní prvenství. Apoštol tady spatřil »město plné model a velmi ho to popudilo« (Sk 17,16). Tento „střet“
s pohanstvím jej však nepřiměl k útěku, nýbrž k postavení mostu pro dialog s onou kulturou. Pavel se rozhodne toto město
důvěrně poznat a začíná navštěvovat důležitá místa a významné lidi. Jde do synagogy, jež je symbolem života věřících, a na
náměstí, která jsou symbolem občanského života; přichází na Areopag, symbol politického a kulturního života. Setkává se
s židy, filosofy – epikurejci a stoiky, a mnoha dalšími. Se všemi těmito lidmi se setkává, neuzavírá se, rozmlouvá s každým.
Pavel tak pozoruje kulturu i prostředí Atén „kontemplativním pohledem“ a „objevuje Boha, jenž přebývá v jeho domech, na
jeho ulicích a náměstích“ (Evangelii gaudium, 71). Pavel nehledí na Atény a pohanský svět nevraživě, nýbrž pohledem víry.
A to nás přivádí k otázce, jak my se díváme na svoje města. Pohrdavě? Anebo vírou, která v anonymních zástupech rozpoznává
Boží děti? Pavel volí pohled podněcující k otevření průchodu mezi evangeliem a pohanským světem. V Areopagu, srdci jedné
z nejslavnějších institucí antického světa, podá mimořádný příklad inkulturace poselství víry. Zvěstuje Ježíše Krista ctitelům
model. Neútočí na ně, ale stává se „pontifexem, stavitelem mostů“ (Kázání z Domu sv. Marty, 8. května 2013).
Pavel si bere podnět z městského oltáře dedikovaného »neznámému bohu« (Sk 17, 23) – byl to oltář, na kterém byl nápis
„neznámému bohu“, žádná socha, nic než tento nápis. Vychází z této „zbožnosti“ k neznámému bohu, vcítí se do svých
posluchačů a hlásá jim, že Bůh „žije mezi obyvateli města“ (Evangelii gaudium, 71) a „neskrývá se těm, kteří ho hledají
upřímným srdcem, třebaže tak činí tápavě“ (tamt.). Právě tuto přítomnost se Pavel snaží vyjevit: »Co vy tedy neznáte, a přece
to ctíte, to já vám zvěstuji« (Sk 17,23). K vyjevení totožnosti boha, kterého ctí Atéňané, začíná apoštol od stvoření, tedy
biblické víry ve zjevujícího se Boha, a dochází až k vykoupení a soudu, to znamená ke sdělení, jež je křesťanské ve vlastním
smyslu slova. Ukazuje disproporci mezi velikostí Stvořitele a chrámy, zbudovanými člověkem, a vysvětluje, že Stvořitel se
neustále dává hledat, aby jej každý mohl nalézt. Pavel tímto způsobem, jak pěkně řekl papež Benedikt XVI., „hlásá toho,
kterého lidé neznají, a přece znají: Neznámého-Poznaného“ (Setkání se světem kultury, 12. září 2008, Paříž - Collège des
Bernardins). Potom všechny vybízí překročit »dobu nevědomosti« a rozhodnout se pro obrácení, protože přijde den soudu.
Tak dospívá Pavel ke kerygmatu a zmiňuje Krista, aniž by ho jmenoval, když mluví o muži, kterého Bůh určil [soudit svět
podle spravedlnosti] »a poskytl všem důkaz pro to, aby uvěřili, tím, že ho vzkřísil z mrtvých« (Sk 17,31).
A tady je problém. Pavlova řeč, které dosud naslouchali všichni se zatajeným dechem, protože byla objevná a zajímavá, zde
naráží na úskalí. Smrt a vzkříšení Krista se jeví jako »hloupost« (1 Kor 1,23) a budí úsměšek a posměch. Pavel proto odchází.
Zdá se, že jeho pokus selhal. Jeho slova však někteří přijali, a otevřeli se víře. Mezi nimi byl muž jménem Diviš, člen Areopagu,
a žena, která se jmenovala Damaris. Také v Aténách se tedy evangelium ujalo a může znít dvěma hlasy: mužským a ženským!
Prosme dnes také my Ducha svatého, aby nás naučil stavět mosty ke kultuře těch, kdo nevěří nebo mají víru jinou než my.
Vždycky stavět mosty a vždycky podáním ruky, nikoli útočně. Prosme Jej o schopnost inkulturovat poselství víry jemně a hledět
na ty, kdo Krista neznají, kontemplativním pohledem, pohnutým láskou rozehřívající i ta nejzatvrzelejší srdce.
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na příští neděli (1.12.2019): 1. čtení: Iz 2,1-5, 2. čtení: Řím
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
13,11-14, Evangelium: Mt 24,37-44
www.instagram.com/katolik.vmyto

