Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 8. prosince do 15. prosince 2019
NEDĚLE 8. PROSINCE 2019 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VÁCLAVA, KARLU A JITKU BUREŠOVY A JEJICH RODIČE
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 9. PROSINCE 2019 – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
17:00 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ÚTERÝ 10. PROSINCE 2019 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
STŘEDA 11. PROSINCE 2019 – STŘEDA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA MUDr. STANISLAVU MACHÁČKOVOU
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 12. PROSINCE 2019 – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA ANEŽKU TALACKOVOU, CELÝ ROD, ROD ZELENKŮ, ČÁSTKŮ A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 13. PROSINCE 2019 – PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA JOSEFA BEČIČKU, SOUROZENCE A RODIČE
SOBOTA 14. PROSINCE 2019 – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
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)
ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, RODIČE, ZA RADKA BENDÁKA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ
Z TOHO RODU A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 15. PROSINCE 2019 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - RADOSTNÁ
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JIŘINU LNĚNIČKOVOU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Prodejem adventních věnců po odečtení nákladů na materiál se celkem vybralo 4.450,- Kč. Vybrané finance podpořily
projekt Mary´s Meals.
Prosíme o pomoc při úklidu kostela v úterý 10.12. (14 - 16 hod.) a ve středu 11.12. (13,30 - 16 hod).
Předběžně prosíme počítejte se stavěním stromků a zdobením na den 23.12. od 14 hod., případně nahlaste v zákristii,
zda nebudete mít volno již dříve.
St 11.12., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Čt 12.12, fara VM, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže
Prodej knih z Karmelitánského nakladatelství, kalendářů na rok 2020 a dárků pro děti bude ve VM, Vraclavi a
Knířově 15.12.
Ne 15.12.: Příští neděli bude dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček. Po mši sv. bude následovat v zadní části
kostela jarmark vánočních svícínků a dalších výrobků. Tato aktivita podporuje Misijní papežské dílo – projekt Děti
pomáhají dětem.
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.
Čt 19.12., po rorátní mši sv. cca v 7:00: Zveme všechny ke společné snídani na faru ve VM. Vánočně se naladíme
a budeme si povídat o dřívějších vánočních zvycích.
Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 30.11. – 1.12. určené na kněžský seminář a formaci bohoslovců se ve farnosti
Vysoké Mýto vybralo celkem 7.797,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Sbírka bude odeslána na účet Biskupství v HK.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Čt 12.12., modlitebna Bratrské jednoty Baptistů, 17:30: Ekumenická adventní bohoslužba
ADVENT a VÁNOČNÍ DOBA
K adventu patří roráty. V prosinci se budou konat v úterý a ve čtvrtek v 6:15 v chrámu sv. Vavřince rorátní mše
sv. 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).
Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání jesliček v době vánočních svátků v chrámu sv. Vavřince. Zapište se
do přiloženého rozpisu na stolku v kostele. Děkujeme.
Út 24.12., 14:00 – 15:00, u kostela Nejsvětější Trojice: Ekumenický živý Betlém, od kterého si budete moct odnést
betlémské světlo. V letošním roce bychom sbírkou chtěli podpořit znevýhodněné a handicapované děti z Vys. Mýta.
So 28.12. v 19:00 a v 19:30: chrám sv. Vavřince: Vánoční putování s anděly do Betléma. Kostel bude nasvícen
svíčkami a společně ho půjdeme objevovat s baterkami (vezměte si je s sebou).
EVANGELIUM: Mt 3,1-12 V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské
království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu
stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy
vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali
své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak
uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je
Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu
stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale
ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a
ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kdo je znázorněn na tomto obrázku? Kam jdou a kde je najdeme v našem kostele?
Otázka z 8.12.2019: Kdo je tento král? Kde ho najdete v našem kostele?Odpověď: Je to král
Herodes z reliefu na hlavním oltáři o stětí sv. Jana Křtitele.
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
17. katecheze papeže Františka ze 4. prosince 2019, nám. sv. Petra: » Dbejte na sebe i na celé stádce «
Pavlova služba v Efesu a loučení se staršími této církevní obce (Sk 20, 32-35)
Evangelium putuje světem neúnavně dál a přichází do Efesu, kde projeví veškerou svoji spásonosnou moc. Díky Pavlovi asi
dvanáct mužů obdrží křest v Ježíšově jménu, a sestoupí na ně Duch svatý, kterým jsou znovu zrozeni (srov. Sk 19,1-7).
Prostřednictvím apoštola dochází pak k mnoha divům: nemocní jsou uzdravováni a posedlí osvobozováni (srov. Sk 19,11-12).
Děje se tak, poněvadž tento učedník je podobný svému Mistrovi (srov. Lk 6,40), kterého zpřítomňuje tím, že bratřím předává
tentýž nový život, který od Něho sám přijal.
Boží moc, která vpadla do Efesu, demaskuje ty, kteří chtějí používáním Ježíšova jména konat exorcismy, ale nemají k tomu
duchovní pověření (srov. Sk 19,13-17), a vyjevuje slabost magických praktik, kterých se velký počet lidí zříká a volí Krista
(srov. Sk 19,18-19). Pro město Efes, proslulé magií, to znamená skutečný obrat! Lukáš tak zdůrazňuje neslučitelnost víry
v Krista a magie. Pokud zvolíš Krista, nemůžeš chodit za mágem: Víra se plně svěřuje do rukou důvěryhodného Boha, který
se dává poznat nikoli pomocí okultních praktik, nýbrž zjevením a nezištnou láskou. Někdo mi možná řekne: „Ano, ale magie
je stará věc. S křesťanskou civilizací už pominula. Dejte si však pozor. Kdo z vás hraje taroky? A kdo si nechává číst z ruky
nebo vykládat karty? Ve velkých městech dělají praktikující křesťané tyto věci i dnes. Zeptám se však: „Jak to, že jdeš
k mágovi, věštci a k těmto lidem, když věříš v Krista?“ – Odpovídají: „Já věřím v Ježíše Krista, ale za nimi si jdu pro věštbu.“
Prosím vás: magie není křesťanská! Předpovídání budoucnosti, hadačství nebo zaklínání k nějaké životní změně není
křesťanské. Kristova milost ti přináší všechno. Modli se a svěřuj se Pánu. Šíření evangelia v Efesu hatí obchody stříbrotepcům,
kteří vyráběli sošky bohyně Artemidy, a náboženská praxe pro ně byla obchodní záležitostí. Zamyslete se, prosím, nad tím.
Když tito řemeslníci viděli, že jim klesají výnosy, zorganizovali proti Pavlovi povstání, a křesťané jsou obviněni, že působí
krizi této třídě stříbrotepců, Artemidině chrámu a kultu této bohyně (srov. Sk 19,23-28).
Pavel potom z Efesu odchází do Jeruzaléma a přichází do Milétu (srov. Sk 20,1-16). Tady si k sobě zavolá starší církevní obce
z Efesu – presbytery, což byli kněží – aby jim předal svůj „pastorační“ odkaz (srov. Sk 20,17-35). Tím jsme se dostali ke
slovům, která Pavel pronáší v závěru své apoštolské služby, a Lukáš nám podává jeho řeč na rozloučenou, jakousi duchovní
závěť, kterou apoštol adresuje těm, kteří po jeho odchodu povedou obec v Efesu. Je to jedna z nejkrásnějších pasáží Skutků
apoštolů. Doporučuji vám, abyste si dnes vzali Bibli, Nový zákon, tedy 20. kapitolu [Skutků apoštolů] a přečetli si tuto Pavlovu
řeč na rozloučenou se staršími Efesu, pronesenou v Milétu. Takto lze pochopit, jak se loučí apoštol a jak se dnes mají loučit
starší a všichni křesťané. Je to překrásný text.
Pavel nabádá a povzbuzuje představené obce, o nichž ví, že je vidí naposled. A co jim říká? »Dbejte na sebe i na celé stádce«.
To je práce pastýře: bdít nad sebou a nad stádcem. Pastýř má bdít, farář má bdít, být na hlídce, kněží mají bdít, biskupové a
papež mají bdít. Být bdělí, aby opatrovali stádce, a bdít také nad sebou, zpytovat svědomí a sledovat, jak plní tuto povinnost
bdít. »Dbejte na sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali Boží církev, kterou
si získal vlastní krví svého Syna« (Sk 20,28). Tak promlouvá svatý Pavel. Po biskupech se žádá, aby byli maximálně nablízku
stádci, vykoupenému drahocennou Kristovou krví, byli ochotni bránit jej před »vlky« (v.29). Biskupové mají být lidu nejblíže,
aby jej opatrovali a chránili; nikoli odtržení od lidu. Když Pavel předal představeným Efesu tento úkol, odporoučí je Bohu a
»slovu jeho milosti« (v.32), jež je v církvi kvasem každého růstu a cestou svatosti, a vybízí je, aby jako on pracovali vlastníma
rukama a nebyli na obtíž druhým, podporovali slabé a osvojili si, že »blaženější je dávat než dostávat« (v. 35).
Drazí bratři a sestry, prosme Pána, ať v nás obnoví lásku k církvi a pokladu víry, který opatruje, učiní nás všechny
spoluzodpovědnými v péči o stádce, a podporujme v modlitbě pastýře, aby prokazovali pevnost a laskavost Božského Pastýře.
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na příští neděli (15.12.2019) 3. neděli adventní: 1. čtení:
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
Iz 35,1-6a.10, 2. čtení: Jak 5,7-10, Evangelium: Mt 11,2-11
www.instagram.com/katolik.vmyto

