Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 26. června do 3. července 2016
NEDĚLE 26. června – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (Sanesh George Thekkethala, PPM)
ZA CHUDÉ A POTŘEBNÉ, ZVLÁŠTĚ V INDII
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (Sanesh George Thekkethala, PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
17:30 – mše sv. ve Slatině (Sanesh George Thekkethala, PPM)
PONDĚLÍ 27. června – PONDĚLÍ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – bohoslužba slova sv. v penzionu (E. Loskotová)
ÚTERÝ 28. června – SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
STŘEDA 29. června – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:30 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 30. června – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:30 – bohoslužba slova sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová)
PÁTEK 1. července – PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
19:15 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 2. července – SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
10:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK)
NEDĚLE 3. července – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY SEVEROVY, NOVÁKOVY,
BĚLOHOUBKOVY A DUŠE V OČISTCI
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
Moc děkujeme rodině Michalcově za výzdobu na první sv. přijímání.
Dnes máte možnost vypůjčit si z farní knihovny jednak indickou literaturu a také polskou, především pro
ty, kt. se chystají do Krakova na setkání s papežem. Ve výběru nechybí ani knihy o papeži Františkovi.
Dnes v neděli 26.6. nás zve ČCH na 17:00 před kostel Všech svatých v Dobříkově na Kloboukový
koncert s ochutnávkou vína. Nejen filmové melodie bude hrát smyčcové kvarteto Precordi.
Ve středu 28.6. budete mít možnost si prohlédnout od 16 do 20 hod restaurované vitráže sv. Vavřince
před jejich vsazením do okna v presbytáři.
Ve čtvrtek 30.6. bude od 14:30 do 16:00 příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Vavřince – P. Kunert.
V pátek 1.7. proběhne ve večerních hodinách od 20 do 22 hod Nikodémova noc, na které bude mimo jiné
vystaven i osvětlený beránek s drahokamy. Opět bude vystavena Nejsvětější svátost a příležitost ke svátosti
smíření nám přislíbili P. V. Horák a P. B. Šitavanc.
Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní
rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás
mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na
webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení s
sebou nese organizační komplikace.
Výuka náboženství v příštím školním roce bude probíhat v pondělí a to v těchto časech: 1.-2. třída: 13:3014:15, 3.-5. třída: 14:15-15:00 a 6.-9. třída: 15:00-15:45. Přihlášky na stolku v kostele.
Ve dnech 1.-15.7.2016 probíhá letní dětský tábor Vranice 2016, na který je přihlášeno 67 dětí. P. Mistra
bude zastupovat P. B. Šitavanc, tel. 774 814 955, 605 814 955.
Je možno se stále hlásit, zvláště i na pobyt s Malým oslíkem, který je koncipován pro rodiny s dětmi,
případně prarodiče s vnoučaty.
Sbírka na charitu z 19.6.2016 byla 6.552 Kč.
EVANGELIUM: Lk 9,51-62 Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do
Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale
Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš,
abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli,
cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští
ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane,

dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a
zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s
rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží
království.“

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE INDICKOU LITERATURU:
Herbert Alphonso: Osobní povolání - Věhlasný duchovní autor, indický jezuita, předkládá vlastní
zkušenosti s ignaciánskými exerciciemi. Podněty obsažené v této knize mohou pomoci čtenáři uskutečnit
odevzdání celého svého života Bohu.
Mello de Anthony: Minutová moudrost – Autor v krátkých příbězích nastiňuje pravdu osvícení víry a
života. Každou anekdotu v této knize přečtete za minutu. Kniha nebyla napsána jako instruktážní příručka, ale
jako nástroj, který nás má probudit.
Mello de Anthony: Minutové nesmysly – Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s
psychologickými a filosofickými východisky Západu. Kniha je jedinečnou příležitostí pro každého, kdo touží
po duchovním růstu.
KNIHY O JANU PAVLOVI II.:
Astolfiová Claire: Misionář světa Jan Pavel II. – Kniha pro mládež přibližuje nesnadný život papeže.
Borgheseová Annalisa: Ženy a Karol Wojtyla - Jaký měl vztah k ženám Karol Wojtyła? Do jaké míry
utvářela setkání se ženami jeho energickou i citlivou osobnost? Co si vlastně o ženách myslel, jak o nich
mluvil? Proč se rozhodl napsat – jako první papež v dějinách církve – encykliku, věnovanou důstojnosti ženy?
Dziwisz Stanislaw: Síla slabosti Jana Pavla II. - Kniha shrnuje vyprávění čtyř osob, které Jana Pavla znali
velice zblízka. Stanislaw Dziwisz byl dlouholetým papežovým osobním tajemníkem. Czeslaw Drazek je
vedoucí polského vydání deníku Osservatore Romano. Profesor Renato Buzzonetti byl papežův osobní lékař a
vůbec poprvé na veřejnosti popisuje závažné chirurgické zákroky a léčení, které Jan Pavel podstupoval až do
posledních dnů svého života. Angelo Comastri, vikář baziliky svatého Petra, vypráví o neuvěřitelné pouti
věřících a lidí ze všech koutů světa, kteří se přišli s papežem po jeho smrti rozloučit.
Frossard André: Portrét Jana Pavla II. - Autor byl přední francouzský katolický spisovatel, publicista a
filosof, od roku 1987 člen Francouzské akademie. Byl blízkým přítelem papeže Jana Pavla II.
Garzová Fabiola: Chlapec, který se stal papežem - Ilustrovaná kniha pro nejmenší čtenáře, která přibližuje
postavu nového světce, papeže Jana Pavla II., od jeho dětství až po odpověď kardinálům v konkláve.
Hülsebusch Bernh: Síla a šarm - Kniha seznamuje formou krátkých epizod s životní poutí papeže.
Pelán Aleš: České srdce pro Jana Pavla II. – Nakladatelství oslovilo prostřednictvím Katolického týdeníku,
Radia Proglas a dalších médií českou veřejnost, aby pamětníci zaslali vzpomínky na papeže. Kniha je
výsledkem jejich vzpomínek.
Mokrzycki Mieczyslaw: Nejraději měl úterky - Kniha vzpomínek druhého osobního sekretáře Jana Pavla
II. přináší zajímavosti z každodenního papežova života, zejména z posledních let jeho pozemské pouti tak,
abychom více pochopili jeho lidskost i svatost.
Weigel George: Svědek naděje – Rozsáhlý životopis papeže Jana Pavla II., člověka, myslitele a vůdce, jehož
víra v Boha definovala pravidla nového přístupu ke světové politice a změnila chod dějin.
KNIHY O PAPEŽI FRANTIŠKOVI:
Escobar Mario: Papež František muž modlitby - Úplná biografie skromného muže, který se náhle stal
jedním z nejmocnějších a nejvlivnějších mužů planety. Jorge Mario Bergoglio je první jezuita a první
Latinoameričan na svatopetrském stolci - a také první papež, který si zvolil jméno František a jehož prvním
činem po zvolení byla prosba: Modlete se za mě.
Gaeta Saverio: Papež František. Život a výzvy - V knize se dočteme o jeho rodině, jak to bylo s jeho
studiem chemie, proč se musel naučit vařit i mnohé další
zajímavosti. Zkušený italský novinář představuje nejen životní cestu
papeže Františka, ale i výzvy, které před něj staví jeho nový úřad.
Tornielli Andrea: František papež chudých – Kniha vydává
svědectví o papeži František, který je známý svou skromností, jako
kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil městskou dopravou.
František: Laudato sí – Buď pochválen - Klíčovým tématem
encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou
po nás, dětem, které právě vyrůstají?“
naši indičtí přátelé: Sanesh, Jerin a Aji (zleva)
POSLEDNÍ SLOVO MÁ IND: Víte, proč nemá Ind nikdy hotovo? Protože to nechává na indy.
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli – 14. neděle v mezidobí: 1. čtení – Iz
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
66,10-14c; 2. čtení – Gal 6,14-18 ; Evangelium – Lk 10,1-12.17-20
tel. 465 420 983

