Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 26. ledna do 2. února 2020
NEDĚLE 26. LEDNA 2020 – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
07:30 - mše sv. v kostele na Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO,
RODIČE Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
PONDĚLÍ 27 LEDNA 2020 – PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 28. LEDNA 2020 – PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
STŘEDA 29. LEDNA 2020 – STŘEDA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM, společné modlitby
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ČTVRTEK 30. LEDNA 2020 – ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
14:00 – mše sv. v Ledaxu, příležitost ke svátosti smíření (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
PÁTEK 31. LEDNA 2020 – PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
SOBOTA 1. ÚNORA 2020 – SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
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)
ZA RODIČE ŘÍHOVÝCH, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ RODY Z OBOU STRAN
NEDĚLE 2. ÚNORA 2020 – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
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)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
Dnes máte poslední možnost přihlásit děti na Vesmírný víkend a kurz Up2Me pro děti od 12-14 let, který bude
probíhat dle rozpisu od 16.2.-14.6.2020 na faře ve VM.
St 29.1., fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem
St 29.1., fara, 18:30: Příprava dospělých na svátosti
Pá 31.1.-Ne 2.2.: Vesmírný víkend pro děti a mládež
Čt 6.2.,fara, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže
Sbírky ve Vysoké Mýtě: 19.1.2020 – 5.093 Kč.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Út 4.2., Šemberovo divadlo, 17:00: Slavnostní zakončení vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, který ve
spolupráci s naším městem uspořádala nezisková organizace Post Bellum. Devět žákovských týmů Vám během
jednoho podvečera představí životní příběhy devíti vysokomýtských pamětníků.
V centru pro rodinu v Hradci Králové bude probíhat ve dnech 12.2.-8.4. společná příprava na život v manželství.
Více info: http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu/akce#priprava-snoubencu
Pá 14.2., M- Klub, 20:00: XXII. Orelský ples, vstupné v předprodeji 160 Kč od 30.1. v IC na MÚ.
EVANGELIUM: Mt 4,12-23 Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret,
šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka
Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl
veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť
se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a
jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni
hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra
Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš
pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem
každou nemoc a každou chorobu.
FARNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ NOVINKY:
*Nesmíme se bát! Michal Zamkovský - Michal Zamkovský , Imrich Gazda: Kniha představuje známého
evangelizátora P. Michala Zamkovského, dřívějšího představeného slovenské provincie kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele (redemptoristů). S pokorou a nevšední otevřeností hovoří o svém životě, o poslání lidových misií, které na
Slovensku obnovil, i o aktuálních výzvách v církvi. Rozhovor s ním vedli Imrich Gazda a Pavol Rábara.

*U Božího Mlýna - Josef Beránek, Ladislav Heryán: Knižní rozhovor s populárním katolickým knězem, který miluje
rockovou hudbu. Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v
nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na
rockových festivalech s kytarou a biblí v ruce. Věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží po
setkání s námi bez ohledu na to, kdo jsme.
*To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu světa - Tomáš Halík: V autobiografické knize Tomáše Halíka
sledujeme autorovo dětství, atmosféru rodinného zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v
době pražského jara. Po této zdánlivě příznivé době přichází ostrý zlom, když se autorovy životní osudy svazují s
prostředím „podzemní církve“ i bytových seminářů. Obojí ilustruje dobu „normalizace“, nejen její sdílenou konspirační
schizofrenii, ale i ústrky, kterým bylo prostředí disentu vystaveno ze strany režimu.
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ - Katecheze papeže Františka z 22. ledna, aula Pavla VI.
»Zachovali se k nám neobyčejně laskavě« (Sk 28,1-2.10)
Dnešní katecheze je sladěna s Týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Jeho letošním
tématem je pohostinnost a připravily jej komunity na ostrovech Malta a Gozo na základě
úryvku z knihy Skutků apoštolů, popisujícího pohostinnost, kterou svatému Pavlovi a
jeho druhům po ztroskotání jejich lodi poskytli obyvatelé Malty. Právě o této epizodě
jsem mluvil v katechezi před dvěma týdny.
Vraťme se tedy znovu k dramatické zkušenosti onoho ztroskotání. Loď, kterou cestuje
Pavel, se ocitá v moci živlů. Jsou dva týdny unášeni mořem, a poněvadž není vidět slunce
ani hvězdy, posádka je dezorientovaná a loď zbloudí. Zdola na ně prudce doráží vlnobití, a proto se obávají, že loď nárazy vln
nevydrží a rozlomí se. Shora větrné poryvy a průtrž mračen. Síly moře a bouře jsou děsivě mocné a lhostejné k posádce, kterou
tvořilo více než 260 osob!
Avšak Pavel, který ví, že tomu tak není, promluví. Víra mu říká, že jeho život má v rukou Bůh, který vzkřísil Ježíše z mrtvých
a poslal Pavla hlásat evangelium až na konec země. Jeho víra mu říká, že Bůh, zjevený Ježíšem, je také laskavý Otec. Pavel,
inspirován vírou, se proto obrátí ke svým druhům na lodi, kterým oznámí, že Bůh nedovolí, aby jim byl zkřiven vlas na hlavě.
Toto proroctví se splní, když jejich loď uvízne na březích Malty a celá posádka se ve zdraví zachrání na pevnině. A tady prožijí
něco nového. Narozdíl od prudkého zmítání na rozbouřeném moři se jim od obyvatel ostrova dostane mimořádně lidského
přijetí. Tito - pro ně cizí - lidé jsou k jejich potřebám neobyčejně vnímaví. Rozdělají oheň, aby se zahřáli, a poskytnou jim
útočiště před deštěm i jídlo. Třebaže dosud neznají Kristovu dobrou zvěst, konkrétně prokazují Boží lásku laskavými skutky.
Spontánní pohostinnost a starostlivá péče skutečně nějak sdělují Boží lásku. A pohostinnost ostrovanů z Malty je odměněna
zázračnými uzdraveními, která na tomto ostrově učinil Bůh skrze Pavla. Malťané se tedy stali znamením Boží prozřetelnosti
pro apoštola, který byl zase svědkem milosrdné Boží lásky vůči nim.
Drazí, pohostinnost je důležitá a také ekumenická ctnost. Předpokládá především uznání, že druzí křesťané jsou opravdu našimi
bratry a sestrami v Kristu. Jsme bratři. Někdo řekne: Ten je protestant, ten pravoslavný... Ano, ale v Kristu jsme bratři. Nejde
o jednosměrný úkon velkodušnosti, protože když hostíme druhé křesťany, přijímáme je jako dar, kterého se dostává nám. Jako
tito dobří Malťané jsme odměňováni, protože dostáváme to, co v našich bratřích a sestrách zasel Duch svatý a co se stává
darem i pro nás, neboť Duch svatý rozsévá milosti všude. Přijímat křesťany odlišné tradice znamená především ukazovat jim
Boží lásku, protože jsou Božími dětmi – našimi bratry – a znamená to také přijímat to, co v jejich životě učinil Bůh.
Ekumenická pohostinnost vyžaduje ochotu naslouchat druhým, věnovat pozornost osobním příběhům jejich víry i dějinám
společenství jejich víry, majících jinou tradici než je ta naše. Ekumenická pohostinnost obnáší touhu poznat zkušenost, kterou
mají s Bohem jiní křesťané, a očekávat přijetí duchovních darů z toho plynoucích. A toto je milost, tento objev je milost.
Myslím na minulé doby kupříkladu v mojí vlasti, kdy přišli evangelikální misionáři, a skupinka katolíků šla podpálit jejich
stany. To není křesťanské! Jsme bratři, všichni jsme bratři a máme být jedni ke druhým pohostinní.
Moře, kde ztroskotal Pavel a jeho druhové, je i dnes pro cestující životu nebezpečné. Na celém světě podnikají migrující muži
a ženy riskantní cesty, aby uprchli před násilím, válkami a chudobou. Jako Pavel a jeho druhové zakoušejí lhostejnou
nevraživost pouště, řek i moří. Často jim nedovolí se vylodit v přístavech, ale někdy také narážejí na mnohem větší lidskou
nevraživost. Jsou dnes vykořisťováni zločinnými obchodníky a někteří vládci je dnes pokládají za pouhá čísla a ohrožení;
někdy je nepohostinnost jako vlna vrhá do chudoby či nebezpečí, před nimiž utíkali.
My jako křesťané se musíme společně snažit ukazovat migrantům Boží lásku, zjevenou Ježíšem Kristem. Můžeme a máme
dosvědčovat, že neexistuje pouze nepřátelství a lhostejnost, ale že je každý člověk v Boží očích drahocenný a Bohem milovaný.
Rozdělení, jež mezi námi dosud existují, nám brání být plně znamením Boží lásky. Společné nasazení za ekumenickou
pohostinnost zejména vůči těm, jejichž život je nejvíce ohrožen, z nás křesťanů – protestantů, pravoslavných, katolíků a všech
křesťanů - učiní lepší lidi, lepší učedníky i jednotnější křesťanský lid. A více nás přiblíží k jednotě, která je pro nás Boží vůlí.
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Víš, kde najdeš tento reliéf? Co je na něm zobrazeno?
Otázka z 19.1.2020: Najdeš v našem kostele tento detail? Jedná se o
detail z Betlému.
www.katolik.vmyto.cz, tel. 465 420 983
rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (2.2.2020) Svátek uvedení Páně do chrámu:
1. čtení Mal 3,1-4, 2. čtení Žid 2,14-18, Evangelium Lk 2,22-40

