Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 15. prosince do 22. prosince 2019
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)
PONDĚLÍ 16. PROSINCE 2019 – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:00 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 17. PROSINCE 2019
06:15 – rorátní mše sv. s lucernami v chrámu sv. Vavřince (PPM)
STŘEDA 18. PROSINCE 2019
13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM)
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) K DUCHU SVATÉMU ZA DAR VÍRY A UZDRAVENÍ
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 19. PROSINCE 2019
06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA ROKY ŽIVOTA A
PROSBA O DALŠÍ OCHRANU A POŽEHNÁNÍ, ZA DUŠE V OČISTCI
13:30 - bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM)
PÁTEK 20. PROSINCE 2019
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVKSÝCH
SOBOTA 21. PROSINCE 2019
07:30 – dětská rorátní mše sv. s lucernami v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
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 DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ
NEDĚLE 22. PROSINCE 2019 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU, ZA ŽIVÉ
I ZEMŘELÉ ČLENY RODU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
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.
V zadní části kostela si můžete zakoupit knihy z Karmelitánského nakladatelství a originální dárky pro děti s
ilustracemi Venduly Hegerové – knihy, trička, plecháčky, gymvaky atd. (https://www.obchudekvendula.cz/)
St 18.12., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Čt 17.12., 17:00 kostel v Zámrsku: Vánoční koncert ZŠ
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.
Čt 19.12, fara VM, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže
Pá 20.12., chrám sv. Vavřince, od 10:00, chrám: Vánoční koncert studentů Gymnázia z Vysokého Mýta
Pá 20.12., chrám sv. Vavřince, od 11:00 – 12:00: Předvánoční koncert dětí ze ZŠ Jiráskova
So 21.12., kostel ve Slatině, 16:00: Vánoční koncert
Hodiny náboženství: ve VM 16.12. a pak 6.1.2020.
Prosíme o podpoření charitativního projektu Tříkrálová sbírka. Hledáme nadšence (dospělé a děti), kteří by
obětovali svůj čas pro získání prostředků pro potřebné. Hlaste se ve farní kanceláři nebo paní Janě Stříteské.
Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 7. – 8.12.2019 se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 4.925,- Kč.
ADVENT a VÁNOČNÍ DOBA:
Zveme na rorátní mši sv. do chrámu sv. Vavřince také děti a to především v úterý 17.12. v 6:15 a v sobotu 21.12. v
7:30. Bude probíhat v kostele za tmy s lucernami a následovat bude po ní pozvání na společnou snídani na faře.
Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání jesliček v době vánočních svátků v chrámu sv. Vavřince. Zapište se
do přiloženého rozpisu na stolku v kostele nebo v kapli na faře. Děkujeme.
Prosíme o nahlášení skupinek, které navštíví nemocnice na Štědrý den.
út 17.12. 16-17, fara: příležitost k vánoční svátosti smíření – P. Vít Horák, P. Pavel Čtvrtečka, ev. další
Po 23.12., od 12:00: Prosíme o pomoc se stavěním stromků a od 14:00 prosíme také děti o pomoc se zdobením.

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 je s sebou).
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Čt 26.12., Šemberovo divadlo ve VM, 17:00: Benefiční 20. koncert na podporu
Nadace Krmte hladové se skupinou NAAM a jejími hosty. Pořádá Církev
Bratrská ve VM a M-klub.
BAŤŮŽKOVÝ PROJEKT MARY´S MEALS: Naše farnost se připojila k ZŠ
Třebovská z Ústí nad Orlicí, která v rámci 100. výročí svého založení chtěla
podpořit projektem „Sto batůžků pro Afriku“ charitativní organizaci Mary´s Meal.
Nakonec se podařilo nashromáždit celkem 232 školních batohů včetně psacích
potřeb a dalšího školního vybavení určené pro školy v africkém Malawi. Všem dárcům moc děkujeme.
EVANGELIUM: Mt 11,2-11 Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem:
„Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi,
co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná
zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli
na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí
jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten,
o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo
se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kdo je na této vitráži? Kde se to okno nachází? Kde jinde tohoto svatého v našem kostele
najdeme?
Otázka z 8.12.2019: Kdo je znázorněn na tomto obrázku? Kam jdou a kde je najdeme
v našem kostele? Na fotografii je znázorněna Svatá rodina, Josef, Maria a malý Ježíšek, jak
prchají na oslíkovi před zlým Herodesem do Egypta. Výjev se nachází v pravé boční lodi
kostela na oltáři sv. Josefa.
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
18. katecheze papeže Františka z 11. prosince 2019, nám. sv. Petra: »Málem mě chceš přesvědčit, abych se stal
křesťanem!« Vězněný Pavel před králem Agrippou (Sk 26,22-23)
Ve čtení ze Skutků apoštolů se evangelium dále ubírá světem a svědectví svatého Pavla je stále více pečetěno utrpením,
které s během času v Pavlově životě narůstá. Pavel není jenom horlivým šiřitelem evangelia, neochvějným misionářem mezi
pohany, uvádějícím v život nové křesťanské obce, nýbrž také trpícím svědkem Vzkříšeného.
Příjezdem apoštola do Jeruzaléma, popsaném v 21. kapitole Skutků, se proti němu rozpoutá zuřivá nenávist. Předhazují mu:
„Byl to pronásledovatel! Nevěřte mu!“ Jeruzalém byl vůči Pavlovi stejně nepřátelský jako k Ježíši. Když navštíví chrám,
poznají ho, zmocní se jej a chtějí lynčovat. Je však zachráněn římskými vojáky in extremis. Je obžalován, že učí proti Zákonu
a chrámu, a je uvězněn, čímž začíná jeho pouť jakožto vězně. Nejprve stane před veleradou, potom před římským
místodržitelem v Cesareji a nakonec před králem Agrippou. Lukáš poukazuje na podobnost mezi Pavlem a Ježíšem. Oba byli
svými protivníky nenáviděni, veřejně obžalováni a císařská moc uznala jejich nevinu. Pavel je tak přičleněn k utrpení svého
Mistra, a jeho utrpení se stává živým evangeliem. Přišel jsem z baziliky svatého Petra, kde jsem byl nejprve na audienci
s ukrajinskými poutníky z jedné ukrajinské diecéze. Lidé tam byli velice pronásledováni a trpěli pro evangelium. Nesmlouvali
však o víře. Jsou příkladem. V Evropě dnes mnozí křesťané bývají pronásledováni a dávají život za víru, jsou pronásledováni
v rukavičkách, tedy odsouváni stranou, marginalizováni. Mučednictví je oblast života křesťana, křesťanské obce. Vždycky
mezi námi budou mučedníci. A to je znamení, že jdeme Ježíšovou cestou. Je to požehnání Páně, když je v Božím lidu někdo,
kdo svědčí mučednictvím.
Pavel je předvolán, aby se hájil před obviněními, a nakonec se jeho obhajoba před králem Agrippou II. stává účinným
svědectvím víry (srov. Sk 26,1-23). Pavel říká o svojí konverzi, že Vzkříšený Kristus z něj učinil křesťana a poslal jej mezi
pohany slovy: »Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou vírou odpuštění
hříchů a údělu mezi posvěcenými« v Kristu (v. 18). Pavel, poslušen tomuto pověření, pak jenom ukazoval, jak proroci a Mojžíš
předpovídali to, co nyní hlásá: »že totiž Mesiáš je podroben utrpení, že jako první vstane z mrtvých a že zvěstuje světlo jak
židovskému lidu, tak pohanům« (v.23). Nadšené Pavlovo svědectví pohne srdcem krále Agrippy, kterému však schází už jen
rozhodný krok a proto říká: »Málem mě chceš přesvědčit, abych se stal křesťanem!« (v.28). Pavel je prohlášen za nevinného,
ale nemůže být propuštěn, protože se odvolal k císaři. Nezadržitelná pouť Božího Slova proto pokračuje do Říma. Pavel skončí
v okovech tady v Římě. Od tohoto okamžiku je Pavel líčen jako vězěň, jehož pouta označují věrnost evangeliu a dosvědčují
Vzkříšeného. Pouta jsou zajisté ponižující zkouškou pro apoštola, který je světu prezentován jako »zločinec« (2 Tim 2,9). Jeho
láska ke Kristu je však tak silná, že i tato pouta jsou viděna očima víry, která pro Pavla není „nějaká teorie, mínění o Bohu a
světě, [...] nýbrž „dopad Boží lásky na jeho srdce, [...] víra sama je tak láskou k Ježíši Kristu“. Drazí bratři a sestry, Pavel nás
učí vytrvalosti ve zkoušce a schopnosti chápat všechno očima víry. Prosme dnes Pána, aby na přímluvu tohoto apoštola oživil
naši víru a pomohl nám být věrní do všech důsledků svému povolání křesťanů, Pánových učedníků a misionářů.
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na příští neděli (22.12.2019) 4. neděli adventní: 1. čtení:
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
Iz 7,10-14, 2. čtení: Řím 1,1-7, Evangelium: Mt 1,18-24
www.instagram.com/katolik.vmyto

