Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 21. května do 28. května 2017
NEDĚLE 21. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ZDEŇKA SMOLÁKA A MARII BARTHELDIOVOU
10:30 - mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM), křest Josefa Viléma Liperta
13:30 - mše sv. s májovou pobožností v Knířově (PPM)
17:30 – májová pobožnost (PPM)
PONDĚLÍ 22. května – SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)+ film o sv. Ritě
ÚTERÝ 23. května – ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
17:30 – májová pobožnost s možností přijmout sv. přijímání (pí Loskotová)
STŘEDA 24. května – STŘEDA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA MARII ANTLOVOU, RODIČE Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
17:30 - mše sv. z vigilie Nanebevstoupení Páně s májovou pobožností na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 25. května – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA STANISLAVA MICHALCE A RODIČE
PÁTEK 26. května – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MILENU KALHOUSOVOU
SOBOTA 27. května – SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN
NEDĚLE 28. května – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 - mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně s májovou pobožností v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU PTÁČKOVU, CEJPOVU A DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně s májovou pobožností v Knířově (PJK)
17:30 - májová pobožnost (PPM)
Blahopřejeme P. Jiřímu Mannlovi k jeho 97. narozeninám, které slaví dnes 21.5.2017.
Dnes v neděli 21.5. je dětská mše sv. Hraje a zpívá Sboreček. Děkujeme.
V pondělí po náboženství od 14:30h Misijní klubko zve děti i rodiče na faru na pečení perníčků, které jsou určené na
pouť k Nejsvětější Trojici.
Další možnost vypůjčit si knihy z farní knihovny budete mít až 28.5. Knihy můžete vracet v zákristii nebo ve farní
kanceláři.
Dnes v neděli 21.5.2017 od 16h zve Sbor CB (Brandlova1) na odpoledne chval a modliteb.
V pátek 9.6.2017 se bude konat Noc kostelů. Zájemci o pomoc s hlídáním objektů – hlaste se prosím u Marie
Severové. Již se vás do hlídek zapojilo 44. Ještě potřebujeme do chrámu sv. Vavřince: 1 člověk ke vchodu, 4 lidi na
hlídání výstavy, 2 lidé do presbytáře, 8 lidí do věží a ke zvonům a do kostela Nejsvětější Trojice: 4 lidí. Děkujeme za
pomoc. Program najdete na webu farnosti a ve vitrínce.
Další příprava dětí na 1. sv. přijímání proběhne v pátek 26.5. v 18:30 na faře ve VM (téma Poslední

večeře/mše sv.)
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 24.5. na paní Jiskrovou, tel. 777 661 007.
Ve středu po mši sv. 24.5. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Ve čtvrtek 25.5. se bude konat po mši sv. v 18:45 setkání pastorační rady. Setkání je otevřené pro všechny.
Dne 27.5. 2017 se uskuteční v Dobrušce Diecézní setkání ministrantů. Motto tohoho setkání je „Jsem služebnice
Páně“. Program: 9:30h – sraz ministrantů u Bílé věže kostela sv. Václava, 10:00 – 12:00 – putování po stanovištích,
v 15:00h bude mše sv. s otcem biskupem Janem Vokálem. Zájemci, hlaste se P. Mistrovi.
Srdečně Vás zveme na Oslavy 25. výročí diecézní katolické charity Hradec Králové, které se uskuteční v pátek
2.6.2017 od 10h (slavnostní mše sv. celebrovaná biskupem J. Vokálem + sváteční oběd) v Neratově v Orlických
horách. Od 14h: koncert písničkáře Pavla Helana v poutním kostele. Prosíme o potvrzení účasti na tel. 495 063 135
nebo na e-mail: dchhk@hk.caritas.cz

Českotřebovská farnost zve na pouť na Horách Panny Marie u České Třebové, která se bude konat v neděli 28.5.
Poutní bohoslužba v 15:00h (růženec ve 14:30h). Na podzim byl před kaplí umístěn pomník nenarozeným dětem, a
tak se toto místo stává místem, kam lidé chodí svěřit Bohu svoji bolest i naději.
V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO.
Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 3.100 Kč. Již je přihlášeno 58 dětí.
Zveme Vás na letní rodinný pobyt na Vranicích 2017, aneb prázdniny s malým oslíkem, který se uskuteční se
v termínu od 16. – 21.7.2017. Pobyt je vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty.
Cena 1.140 Kč/ dítě 3-15 let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je již 10 dospělých + 18 dětí.
Zveme Vás na setkání děvčat od 7 let do 12let do Hoješína u Seče od 26.5.(18h mše sv.) do 28.5.2017 (do 13h).
Téma: „Panna Maria – maminka i kamarádka“. Setkání vede P. Pavel Rousek. S sebou: spacák, teplé oblečení,
přezůvky, pevnou obuv. Hlásit se můžete: u sestry Gratie 733 755 824, plakátek viz ve farní vitríně.
V sobotu 3.6.2017 proběhne 6. národní pouť přátel likvidace lepry. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci
Králové (na Velkém nám.) bude sloužena v 10h mše sv., kterou bude celebrovat Mons. Jan Vokál, biskup
královéhradecký. Bližší informace viz na www.lepra.cz , leták je ve farní vitríně.
Ve farní vitríně jsou informace ke studiu na Katolickou teologickou fakultu UK. Fakulta nabízí níže uvedené studijní
programy pro denní a dálkové studium: katolická teologie, teologická nauka, aplikovaná etika, dějiny křesťanského
umění a dějiny evropské kultury. Termín přihlášek je 20.7.2017. Více se můžete dozvědět na www.ktf.cuni.cz
ŘK farnost Česká Třebová zve na výstavu sestavenou Hřebečským muzeem v Göppingenu „Náš kraj očima našich
Němců, která se bude konat od 9.6. 2017 do 9.9.2017 v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně. Bližší informace viz:
https://www.facebook.com/david.smycka/posts/1548839795140307?pnref=story. Kromě zhlédnutí aktuální výstavy,
případně stálé expozice Semanínská renesance a vůbec celého kostela: http://www.obecsemanin.cz/obec-239/oobci/kostel-semanin/, můžete využít zázemí na přilehlé farní zahradě (opékání, WC aj.) či navštívit naučné
Semanínské stezky: www.smyckovi.cz.
Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 13. a 14.5.2017 se vybralo celkem 4345,- Kč. Všem
dárcům děkujeme.
EVANGELIUM: Jan 14,15-21 Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.
A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout,
protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu.
Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den
poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a
kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
K úvaze
Prospěje vám, abych odešel (Jan 16,7). Tato věta by mohla charakterizovat i dnešní evangelium. Ale opravdu prospěje
učedníkům, že Kristus odejde k Otci? Jejich přirozenou reakcí na toto Kristovo slovo jistě nebylo nadšení. Spíš
zármutek a nejistota. Ten, na koho vsadili celý svůj život, se najednou "vytratí". Proč je tedy dobré, aby jejich Mistr
odešel? Protože jen tak ho mohou poznat novým způsobem - jako Vzkříšeného. Jistě bylo "dobré" znát Krista během
jeho pozemského života - kráčet s ním po Galileji a Judsku, být svědkem jeho zázraků, naslouchat jeho slovům. Ještě
lepší je však znát Krista Zmrtvýchvstalého. Bylo "dobré" mít společenství s Ježíšem, "dotýkat se ho", vidět ho vlastníma
očima, společně s ním stolovat. Ještě lepší je však vidět Vzkříšeného, mít s ním společenství u stolu na "chlebě a víně".
Apoštolové poznali velmi dobře pozemského Krista, Krista podle těla. A možná si ho trochu "přivlastnili" (nestává se to
i v lidských vztazích? Ať už mezi rodiči a dětmi, mezi partnery, přáteli). Znali Krista "podle těla" (řečeno Pavlovými
slovy) a sami ho přijímali "podle těla", neboli s city a postoji neočištěnými od "přílišné lidskosti". Aby mohli přijímat
Krista jinak (podle Ducha, Vzkříšeného), je třeba, aby ho na čas ztratili. Je třeba mít od-stup, aby se získal nový přístup. Pravá přítomnost se dosáhne skrze nepřítomnost.
Něco podobného prožíváme i v mezilidských vztazích: časné odloučení (od dospívajících dětí, od přítele) nemusí být
tragédií, ale šancí, jak se připravit na nové setkání. Právě odloučení nás může disponovat "nově vidět" a přijmout toho
člověka, na kterého jsme si už asi zvykli. Nepřítomnost milovaného člověka je šancí, jak prohloubit náš vztah k němu:
naši touhu po jeho blízkosti, po jeho slovech. A totéž platí i vůči Kristu.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ PRODAVAČ: Pan Kolčava přiběhl rozčilen do drogerie: „Ten váš prostředek pro růst vlasů je
k ničemu! Vždyť mi zbývající vlasy vypadaly!“ „To je v pořádku,“ odpověděl prodavač, „nové vlasy potřebují místo …“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 28.5. – 7. neděle velikonoční
1. čtení – Sk 1,12-14, 2. čtení – 1 Petr 4,13-16, Evangelium - Jan 17,1-11a

