Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 5. ledna do 12. ledna 2020
NEDĚLE 5. LEDNA 2020 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
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)
PONDĚLÍ 6. LEDNA 2020 – PONDĚLÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 7. LEDNA 2020 – ÚTERÝ PO ZJEVENÍ PÁNĚ
STŘEDA 8. LEDNA 2020 – STŘEDA PO ZJEVENÍ PÁNĚ
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)
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 9. LEDNA 2020 – ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE
PÁTEK 10. LEDNA 2020 – PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM ZA FERNANDU CATANESI A GIUSEPPINU SCAGNETTI
SOBOTA 11. LEDNA 2020 – SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ
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 (PJK)
NEDĚLE 12. LEDNA 2020 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA, RODINU
DVOŘÁKOVU, LNĚNIČKOVU A 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:
St 8.1., fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem
Čt 9.1.,fara, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže
Pá 10.1., fara, 18:30: Příprava dospělých na svátosti (křest, svaté přijímání, biřmování). Kdyby se Vás tato nabídka
týkala nebo byste věděli o někom, kdo by měl zájem, kontaktujte pana faráře P. P. Mistra nebo Radku Blajdovou.
Po 13.1., fara, 18:30: Společné posezení s večeří pro ty, kteří se aktivně podílejí na činnosti naší farnosti.
Ne 19.1. fara, 18:00: Informační schůzka rodičů ohledně kurzu Up2Me. Jedná se o kurz pro děti/mládež
ve věku 12-14 let, který rozvíjí jejich osobnost v emocionální a sexuální stránce. Kurz je rozdělen do 11 2hodinových setkání a začne v druhé půlce února. Probíhat bude v neděli ve večerních hodinách v intervalu 1x týdně
či 1x za 14 dní (dle předem daného rozpisu). Kurzu se bude účastnit cca 14-16 dětí a bude se jednat o uzavřenou
skupinku, tj. nebude možné do ní přistoupit v průběhu kurzu, a je také dobré absolvovat všechna setkání. Kurz povede
manželský pár Anežka a Pavel Pavlišovi z Chocně, kteří na každém setkání nastolí určitou situaci, kterou budou děti
pomocí různých her rozebírat a lektoři je provedou jednotlivými oblastmi jako průvodci. Na infoschůzce se rodiče
seznámí s lektory, kteří jim představí témata jednotlivých lekcí. Více info na: https://www.pontes-in.cz/up2me/
Sbírky ve Vysoké Mýtě: 28. a 29.12.2019 – 4.332 Kč, 1.1.2020 – 5.033 Kč.
Sbírky na Vraclavi: 1.12. – 970 Kč, 8.12. – 627 Kč, 15.12. – 845 Kč, 22.12. – 672 Kč, 24.12. – 2.598 Kč, 25.12. –
1.446 Kč, 29.12. – 468 Kč.
Sbírky v Zámrsku: 7.12. – 426 Kč, 14.12. – 410 Kč, 21.12. – 320 Kč, 24.12. – 670 Kč, 28.12. – 340 Kč.
Sbírky ve Slatině: 8.12. – 570 Kč, 22.12. – 580 Kč, 26.12. – 1.460 Kč.
EVANGELIUM: Mt 2,1-12 Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci
od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu
přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona
z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‘A ty,
Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude
panovat mému izraelskému lidu.’“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta
hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych
se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do
domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.
OZNÁMENÍ POHYBLIVÝCH SVÁTKŮ V ROCE 2020:
Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze Slavnosti Narození
Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele. Na den 26. února připadne letos Popeleční středa a
začátek posvátné doby postní. Dne 12. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Dne

25. března budeme slavit slavnost Zvěstování Páně, tedy pouť na Knířov. Dne 21. května bude slavnost Jeho
Nanebevstoupení. Dne 31. května slavnost Seslání Ducha Svatého. Dne 11. června slavnost Těla a Krve Páně (u nás
budeme slavit 14. června). Dne 29. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu
buď čest a sláva na věky věků. Amen.
PŘEHLED ČINNOSTI FARNOSTI ZA ROK 2019:
Celkem za naše farnosti: Počet křtů: 14, Počet sňatků: 2, Počet pohřbů: 26
Farnost Vysoké Mýto v roce 2019: Počet křtů: 10 – Sofie Monika Veronika Nováková, Ludmila Terezie Zelenková,
Terezie Marie Peterková, David Giňa, Samuel Majrych, Emma Veronika Giňová, Santiago Jakub Miko, Anna
Suchánková, Václav Matěj Šteiniger, Anna Žofie Vančurová; Počet sňatků: 0
Počet pohřbů: 19 – Jiří Nykl, Antonín Andrle, Josef Drahoš, Robert Ferko, Ladislav Čočo, Eva Zerzánová, Václav
Sirový, Čestmír Víšek, Frantšiek Novák, Milada Bečičková, Elena Miková, Josef Miko, Veronika Szamková, Jaroslav
Pecháček, Miloslav Vostřel, Marie Dykastová, Vladimír Lněnička, Jitka Holečková, Stanislava Bezčíková
Farnost Vraclav v roce 2019: Počet křtů: 1 – Markéta Gabriela Andrle; Počet sňatků: 1 – Milan Krystuf + Adéla
Votroubková; Počet pohřbů: 1 – Milan Laba
Farnost Zámrsk v roce 2019: Počet křtů: 2 – Laura Marie Zavřelová, Štěpán František Kalousek; Počet sňatků: 1 –
Filip Braun + Anna Čepová; Počet pohřbů: 2 – Alena Sedláčková, Jaromír Horáček
Farnost Knířov v roce 2019: Počet křtů: 1 – Samuel Mário Čulen; Počet sňatků: 0; Počet pohřbů: 4 – Alena
Konorčíková, Marie Severová, Marie Cejpová, Marta Vávrová
Přehled aktivit farnosti za rok 2019:
*Leden - Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za naše farnosti 146.836 Kč), Týden za jednotu křesťanů –
ekumenická bohoslužba slova s večerem chval
*Únor – Mládežnicko-ekumenická pouť do Říma
*Březen – Knířovská pouť s olomouckým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem, 24 hodin pro Pána
*Duben – Postní ekumenická bohoslužba slova, Postní duchovní obnova s komunitou Emmanuel na téma církev a
společenství, koncert Gabriely Beňáčkové a Lubomíra Brabce v rámci festivalu Pardubické hudební jaro, koncert
pop gospelové skupiny Good Work
*Květen – Noc kostelů – společná hra „Cesta ke svobodě“ (návštěvnost cca 1708 vstupů do jednotlivých objektů)
*Červen – Diecézní setkání dětí v HK, první sv. přijímání dětí na Vraclavi (2 děti), slavnostní mše v kostele
Nejsvětější Trojice
*Červenec – Dětský letní tábor Vranice 2019 na téma Cesta kolem světa za 80 dní (66 dětí + 24 vedoucích a
praktikantů), Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích (20 dětí + 14 dospělých)
*Srpen – Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci, Benefiční sborový koncert Försterova komorního pěveckého sdružení,
Výstava Poutník Jan Pavel II.
*Září – Farní den s poutí pro děti, Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví
*Říjen – Slavnost posvěcení kostela, Misijní neděle se zapojením se do Baťůžkového projektu díla Mary´s meals,
Pouť se Světélkem na Hostýn a do Olomouce
*Listopad – Svíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, Česká národní pouť do Říma k výročí svatořečení sv.
Anežky České, Ekumenická bohoslužba slova s poděkováním za dar svobody, Připomínka mučedníků pro víru v rámci
Červené středy
*Prosinec – Adventní duchovní obnova s jáhnem Karlem Dvořákem, Výroba adventních věnců a vánoční jarmark
s podporou díla Mary´s meals, Adventní koncert na Vraclavi, Zámrsku, ve Slatině, Adventní koncert ZUŠ, Gymnázia a
ZŠ Jiráskova v chrámu sv. Vavřince, Adventní ekumenická bohoslužba slova, Dětské roráty s lampičkami, Živý
ekumenický Betlém, Putování s anděly za Ježíškem v chrámu sv. Vavřince s baterkami
DALŠÍ AKTIVITY VE FARNOSTI:
Hodiny náboženství navštěvuje cca 29 dětí, náboženství se učí také ve škole na Knířově a na Vraclavi. Na podzim začalo
setkávání Vesmírné mládeže. Pokračují pravidelná setkávání – příprava na liturgii následující neděle s P. Kunertem.
Pravidelně probíhá každý první pátek v měsíci Nikodémovu noc. Ve farnosti VM a Vraclav se připravilo ke službě
celkem 6 nových akolytů. V letních měsících probíhala v kostele sv. Vavřince průvodcovská služba.
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde visí tento obraz? Kdo je na něm zobrazen?
Otázka z 29.12.2019: Kde najdete v kostele tyto anděly, s kterými jsme se
vydali putovat do Betléma? Kolik jich tam celkem je? Andělé jsou součástí
secesní výzdoby žáků prof. Maška a nacházejí se pod klenbou v hlavní lodi.
Celkem je jich 36.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Na Tři krále si někteří lidé nechávají napsat křídou nade dveře: „K + M +
B.” Pokud jste to ještě neudělali, tak to rychle udělejte! Je to totiž velmi praktická připomínka před odchodem z domu:
„Klíče + Mobil + Brejle!!!”
www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto

Připravujeme se na příští neděli (12.1.2020) Svátek křtu Páně: 1. čtení Iz
42,1-4.6-7; 2. čtení Sk 10,34-38 , Evangelium Mt 3,13-17

