Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 25. června do 2. července 2017
NEDĚLE 25. června – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM)
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) PODĚKOVÁNÍ ZA UKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU, ZA UČITELE, ŽÁKY A STUDENTY
10:30 - mše sv. na Vraclavi se zasvěcením Srdci Ježíšovu (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově se zasvěcením Srdci Ježíšovu (PJK)
PONDĚLÍ 26. června – PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 27. června – ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
19:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 28. června – SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby
(paní Loskotová)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
19:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 29. června – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 30. června – PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 1. července – SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
16:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Šitavanc)
NEDĚLE 2. července – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU SEVEROVU, BĚLOHOUBKOVU, NOVÁKOVU A DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
Dnes v neděli 25.6. je sbírka na Charitu.
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny knihy těch, se kterými se můžete setkat v Brně na
charismatické konferenci.
Po mši sv. nabízíme možnost se podívat na věže kostela s p. P. Víškem.
Dnes v 10:00 se můžete rámci bohoslužby ve sborovém domě Církve bratrské rozloučit s jejím kazatelem
Přemkem Pýtrem, který stěhuje se svojí rodinou do Kolína.
V úterý 27.6. v 16:30 bude na faře setkání (pra)rodičů ohledně organizace letního rodinného pobytu s Malým
oslíkem ve Vranicích.
Ve dnech 1. - 15.7.2017 probíhá letní dětský tábor Jedlová 2017, na který je přihlášeno 72 dětí. V těchto dnech bude
P. Pavel Mistr také na táboře. Zastupovat ho bude P. B. Šitavanc, tel. 774 814 955, 605 814 955.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 28.6. na paní Smolákovou, tel. 606 690 687.
V sobotu 1.7. se koná v 18:00 v M-klubu koncert Idy Kelarové, České filharmonie a 120 romských dětí (nejen)
z Vysokomýtska. Vstupné 80 Kč.
V neděli 2.7. se koná od 14:00 Slavnost na Růžovém paloučku. Slavnostním odpolednem slovem provede Alfréd
Strejček. Projev přednese Prof. Jiří Hlaváč, hudebník a pedagog, emeritní děkan hudební fakulty AMU Praha. S
církevním pohledem vystoupí Mgr. Václav Vacek, farář farnosti Letohrad.
Ve čtvrtek 6.7. od 17:00 se koná v Husově sboru ekumenická bohoslužba slova k památce Mistra Jana Husa.
V pátek 7.7. se bude konat od 20:00 do 22:00 v kostele sv. Vavřince Nikodémova noc.
Ve dnech 5.-9.7. se koná v Brně na výstavišti Katolická charismatická konference. Hlavní přednášející: P. Daniel
Ange, dále Kateřina Lachmanová, Bohdan Stepien, P. Kamil Obr, P. Vojtěch Kodet, P. Vlastimil Kadlec, Štěpán
Smolem, P. Vojtěch Cikrle, P. Aleš Opatrný a další. Program najdete na: http://konference.cho.cz/programkonference.aspx
Příští neděli 2.7.2017 Vás zveme na I. chlumeckou pouť „Třešňovou“ (Navštívení)“. Mše sv. v 8:00h
(P. J. Hubálek), 9:30h (P. J. Larisch) a v 11:00h. Požehnání ve 14:30h. II. chlumecká pouť „Okurkovou“
(Nanebevzetí) je plánovaná na neděli 20.8.2017.
Ve dnech 4. – 5.7.2017 proběhnou cyrilometodějské slavnosti 2017 na Velehradu.
Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost,
jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této
možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Slavení jubilea Fatimy v Národním centru Fatimy v Koclířově. Poutní programy jsou také každou sobotu během
celého Jubilea s hlavní mši sv. v 10:30h a odpoledním programem ve 14:00h. Během prázdnin probíhají týdenní
duchovně-rekreační pobyty pro rodiny, děti, seniory a mládež. Těšíme se na vás. Více informací a kontakt:
www.fatima2017.cz, mob. 731 646 800, e-mail: recepce@cmfatima.cz
Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 17.6. a 18.6.2017 se vybralo celkem 5141,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.
EVANGELIUM: Mt 10,26-33 Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo
odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha,
hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit
v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho
Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi
zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“
Foto z oslavy Božího Těla

FARNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ KNIHY V DUCHU CHARISMATICKÉ OBNOVY:
Daniel Ange: Kdo je můj bratr – Knížka je ovocem dlouhých let komunitního života. Bratrem, sestrou podle
evangelia není jen rodinný, ale i kolega v práci, soused, žebrák na ulici, trpící člověk… A to nejen proto, že Ježíš v něm
nějak přebývá, ale protože se s ním ztotožnil: „Co jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří…“ (Mt 25)
Daniel Ange: Tvé tělo je stvořeno pro lásku – Autor hovoří o lidské sexualitě otevřeně, ale přitom ohleduplně a
citlivě. Představuje ji jako velký dar, jíž se lidé aktivně podílejí na lásce Boha k člověku a jeho tvůrčím konání.
Daniel Ange – Raněný pastýř - Alegorický příběh hledajícího teenagera. Vzpoura mládí je zde konfrontována s
postavou laskavého a trpělivého pastýře, kterému nevadí posměch a pohrdání.
Kateřina Lachmanová: Síla přímluvné modlitby - Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně
efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru.
Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak - Mnozí z nás si občas kladou následující otázky: Jak a kde najít Boha
uprostřed tohoto světa? Jak s ním žít, když mám tak málo času na to, abych se někde jen tak ztišil a byl chvíli sám, když
často není ani kde se ztišit? Autor dokládá, že Martu a Marii lze „smířit“ v jedné osobě, a to v každém životním stavu.
Vojtěch Kodet: O eucharistii - Někteří lidé jsou jako kostelní okna. Sledují tisíce bohoslužeb, a nehne to s nimi. Po
pravdě řečeno, prostá venkovská stařenka může být na eucharistii přítomná s větším užitkem než profesor liturgiky.
Text této knihy chce přispět právě k tomu, aby nám nesmírný dar svátosti eucharistie nezevšedněl.
Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou - Jen postupně člověku dochází, o jak zázračnou skutečnost se jedná. Je
dobré živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla.
Štěpán Smolen: Buď, kde jsi - Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti v nestálé době. I student teologie se
nechává nést proudem, dokud nepotká záhadného starce, jenž se mu stane samozvaným průvodcem na cestě.
Vojtěch Cikrle: Eucharistie - Publikace o eucharistii přináší základní informace, které zpracoval brněnský biskup.
Vojtěch Cikrle: Vy jste sůl země a světlo světa – Promluvy jsou určeny mladým lidem, manželům i všem hledajícím.
Aleš Opatrný: Jak potěšit zpovědníka - Autor se nám v těchto úvahách snaží co nejvíce přiblížit velikost Božího
působení. Uvědomme si však, že hříchy mají všichni lidé, zatímco odpouštějícího Boha znají v plnosti jen křesťané.
Aleš Opatrný: Pastorace zvláštních skupin - V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které
souvisejí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství.
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Co jste probírali v hodině náboženství,“ ptá se tatínek malého Františka.
„Pan katecheta hovořil o třech mudrcích, kteří Pánu Ježíši přinesli své dary.“ „A jaké to byly dary? Zlato, myrhu a …
nočník! Nočník, ptá se udiveně tatínek. Ano, nočník, ale pan katecheta tomu neslušně říkal „kadidlo“ …
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ZÁKAZNÍK: To jsou všechny ponožky, které máte? - ptá se netrpělivý zákazník. „Ne,“
odpoví prodavač, „jedny mám ještě na nohou…“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 2.7. – 13. neděli v mezidobí
1. čtení – 2 Král 4,8-11.14-16a, 2. čtení – 6,3-4.8-11, Evangelium – Mt 10,37-42

