Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 17. července do 24. července 2016
NEDĚLE 17. července – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
11:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 18. července – PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – bohoslužba slova v penzionu (E. Loskotová)
ÚTERÝ 19. července – ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 20. července – STŘEDA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM, modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Šitavanc) ZA RODINU KALÁBOVU,
KLUSOŇOVU, HERMANOVU, KAŽIMÍROVU A DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 21. července – ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová)
PÁTEK 22. července – PAMÁTKA SV. MARIE MAGDALÉNY
19:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
SOBOTA 23. července – SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
14:30 – křtiny Eleny Giňové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
NEDĚLE 24. července – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU LOSKOTOVU,
MANŽELA, SYNA FRANTIŠKA, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
17:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
Prosíme mládežníky, kteří se chystají na SDM do Krakova, aby se přihlásili dnes po mši sv. u Radky
Blajdové a převzali si příspěvek od farnosti. V 3-dílné pokladničce se vybralo celkem 3.680 Kč + farnost
přispěje dle rozhodnutí Pastorační rady ze dne 12.5.2016 1.000 Kč/os (do max. výše 10.000 Kč).
V sobotu byl svátek Panny Marie Karmelské, proto najdete v dnešní nabídce z farní knihovny knihy
významných karmelitánů. Také nabízíme k prodeji za 55 Kč kalendář na 2017 Svědkové víry – na
podporu stavby kostela bl. Marie Restituty v Brně-Lesné.
Ve dnech 16.-22.7.2016 probíhá na Vranicích pobyt s Malým oslíkem. P. Mistra bude zastupovat P. B.
Šitavanc, tel. 774 814 955, 605 814 955
V sobotu 27.8.2016 zveme na duchovní obnovu s P. Mariánem Kuffou.
Sbírka z 10.7.2016 byla 3.770 Kč. Fotografie z tábora na Vranicích najdete na webu farnosti.
EVANGELIUM: Lk 10,38-42 Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta.
Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s
obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí
přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen
jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli – 17. neděle v mezidobí: 1. čtení –
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
Gn 18,20-32; 2. čtení – Kol 2,12-14 ; Evangelium – Lk 11,1-13
tel. 465 420 983
FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY VÝZNAMNÝCH KARMELITÁNŮ:
Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, zkráceně též Řád karmelitánů, je katolický řád založený
ve 12. století poustevníky žijícími v ústraní v pohoří Karmel, v dnešním Izraeli. Řeholníci vědomě navazovali
svým životem na příklad starozákonního Hospodinova proroka Eliáše, který na této hoře svedl významný
„souboj“ s proroky boha Baala a bohyně Aštarte. Od názvu tohoto pohoří následně řád získal své jméno. Dnes má tento
žebravý řád na celém světě asi dva tisíce členů. Karmelitánská spiritualita klade důraz především na kontemplaci,
bratrské společenství a službu uprostřed lidu, přičemž všechny tyto složky jsou vzájemně propojeny – karmelitáni se
snaží službou mezi lidmi předávat svou kontemplativní zkušenost Boha, která je rozvíjena v bratrském společenství.
Karmelitáni čerpají svou inspiraci zejména z příkladu proroka Elijáše a Panny Marie a skládají slib poslušnosti, chudoby
a čistoty. První karmelitáni přišli do českých zemí roku 1347, když Karel IV. nechal v Praze pro karmelitány položit
základní kámen kostela Panny Marie Sněžné. Mužské karmelitánské kláštery v Čechách se nachází v Kostelním

Vydří, Praze na Malé Straně, Olomouci a Slaném. Ženské karmelitánské kláštery jsou v Praze na Hradčanech a
Dačicích.

Kniha o sv. Terezii od Ježíše (z Ávily)
Jan Dobraczyński: Boží přítelkyně – Román o životě Terezie z Ávily a její cestě ke svatosti.
Čtenář se dozví i o jejím zakladatelském díle, reformě karmelitánského řádu a založení množství
nových klášteru, ale také o její rodině, charakteru a lidech, kteří jí byli blízcí.(brzy bude v nabídce)
Knihy sv. Jana od Kříže
Výstup na horu Karmel - Nejdelší a nejsystematičtější dílo klasika křesťanské mystiky obsahuje
zcela zásadní nauku o duchovním životě: abychom mohli dojít sjednocení s Bohem a byli v něj
přetvořeni, musíme projít temnou nocí vnitřního očištění.
Duchovní píseň – Duchovní píseň je nejpropracovanější dílo (s celým duchovním itinerářem). Základní
témata jsou snubní symbolika aplikovaná duchovně po biblickém způsobu na vztah mezi Bohem a
lidstvem/člověkem a itinerář duchovního rozvoje jednotlivce.
Temná noc - Základní dílo křesťanského mystika o úskalích a překážkách na cestě k Bohu.
Růženec nad texty sv. Jana od Kříže
Knihy o sv. Terezii z Lisieux (od Dítěte Ježíše):
Terezie z Lisieux: Autobiografické spisy - Jde o tři od sebe oddělené autobiografické spisy, které Terezie
napsala na žádost tří různých osob a v plném rozsahu nám dávají poznat velikost této „světice malé cesty“.
Pierre Descouvemont: Terezie a Lisieux – Výpravná obrazová publikace, kt. mapuje životní osudy jedné z
nejvýznamnějších představitelek karmelitánské spirituality.
Otec Marie-Egene od Dítěte Ježíše: Tvá láska rostla se mnou
Victor Sion: Duchovní realismus Terezie z Lisieux - Autor se nechává inspirovat příkladem
života Terezie z Lisieux aby na něm ukázal postupné nacházení cesty duchovního dětství.
Marie Holková: Terezka Martinová - Životopis sv. Terezie z Lisieux zpracovaný pro mládež. Vypráví o
francouzském děvčátku s mnoha chybami, které pod vlivem příkladného rodinného prostředí vyrůstá v lidsky
krásnou dívku, spatřující své štěstí v službě a oběti bližnímu.
Patrick Ahern: Tři dary Terezie z Lisieux - Kniha newyorského biskupa je jakýmsi vyznáním jeho obdivu
ke sv. Terezii, v mistrné zkratce představuje její život a cestu, díky níž se stala pevnou osobností, která „už
nepláče“, protože ví, že „všechno je milost“.
Timotheus Vodička: Cesta sv. Terezie Ježíškovy – Autor ve sv. Terezii nachází vzor pro prožívání všedních
dnů. Je osloven její poslušností a skromností.
Jean Francois Six: Malá Terezie z Lisieux
Ludmila Jánská: V srdci církve budu láskou! - Životopis světice v netradičním komiksovém provedení.
Pavel Pola: Novéna se sv. Terezií z Lisieux (brzy bude v nabídce)
Milada Burgerová: Novéna k sv. manželům Martinovým
Knihy Vojtěcha Kodeta
O eucharistii - Kniha chce přispět právě k tomu, aby nám nesmírný dar svátosti eucharistie nezevšedněl.
Přežít nebo prožít mši sv. - Kéž by i tato knížečka napomohla tomu, abychom hlouběji poznali „svátost
Ježíšova srdce“ a její životodárnou moc.
Marta a Marie trochu jinak - Autor dokládá, že Martu a Marii lze „smířit“ v jedné osobě, a to v každém
životním stavu, do něhož nás Bůh povolal.
Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství
Sv. Terezie Benedikta od Kříže: Vánoční tajemství - Edita Steinová zde zdůrazňuje pokoj, kt. narozením
Božího Dítěte přichází do lidských srdcí.
Marie Anna od Ježíše: Anna od Ježíše - Zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii. Matka Anna je
dokonalá následovnice naší blahoslavené Matky Terezie, je nazývána její první dcerou.
Běla Dlouhá: Ctihodná Matka Marie Elekta od Ježíše – Brožura o zakladatelce Karmelu v Praze ze 17. st.
Conrad de Meester: Nebe v mé duši – Exercicie s Alžbětou od Trojice.
P. Georges: Spiritualita Karmelu - Obsahem knihy je seznámení se
základy karmelitánské spirituality, jejích hlavních rysů, pravidla řehole,
ideál kontemplativního života, mariánská úcta a apoštolát.
Bl. P. Titus Brandsma: Krása Karmelu – Přednášky pojednávající o
vzniku karmelitánské řádu, modlitbě a kontemplaci na Karmelu a o
mariánské úctě blahořečeného P. Tita, kt. zemřel jako mučedník v Dachau.
Georges Bernanos: Diaology Karmelitek – K obětem Velké francouzské
revoluce patří kromě mnoha dalších také 16 karmelitánek z kláštera
Malý oslík dorazil na náš tábor ve
Compiègne u Paříže, které zemřely za zpěvu hymnu Veni Creator
Vranicích a těší se na děti…
Spiritus. Jejich osud inspiroval tuto divadelní hru, kt. byla i zhudebněna.
Christian Feldmann: Tiší buřiči boží - O velkých světcích křesťanství, kt. jsou dnešnímu čtenáři
představováni i se svými slabostmi. Mezi nimi nechybí ani sv. Tereza z Ávily.

