Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 2. července do 9. července 2017
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)
PONDĚLÍ 3. července – SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
17:30 - mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 4. července – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA
STŘEDA 5. července – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY
DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ
(státní svátek)
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 6. července – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (Den upálení Mistra Jana Husa – státní svátek)
17:00 – ekumenická bohoslužba slova v Husově sboru
PÁTEK 7. července – PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
19:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
20:30 – 22:00 – Nikodémova noc
SOBOTA 8. července – SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA PANÍ UČITELKU
LÁSKOVOU, CELÝ ROD, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY CHRÁMOVÉHO SBORU
A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 9. července – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
Ve dnech od 1. – do 15.7. bude P. Pavel Mistr na letním dětském táboře Jedlová 2017 a od 16. – do 21.7. 2017
na letním rodinném pobytu na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem. Zastupovat ho bude P. B. Šitavanc,
tel. 774 814 955, 605 814 955.
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 5.7. na paní Vtípilovou, tel. 731 583 078.
Dnes 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.
Dnes v 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 čtvrtek 6.7. od 17:00 se koná v Husově sboru ekumenická bohoslužba k památce Mistra Jana Husa.
V pátek 7.7. se bude konat od 20:30 do 22:00 v kostele sv. Vavřince Nikodémova noc. Během večera budete mít
možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha, osvětlen pouze svíčkami. Budete se moct
setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či si osobně pohovořit s knězem, případně využít příležitost ke
svátosti smíření. Zpovídat bude P. Jan Kunert od 20:30 do 22:00.
Ve dnech 5.-9.7. se koná v Brně na výstavišti Katolická charismatická konference. Program najdete na:
http://konference.cho.cz/program-konference.aspx
Ve dnech 4. – 5.7.2017 proběhnou cyrilometodějské slavnosti 2017 ve Velehradu.
Ve dnech od soboty 15. – do neděle 16.7. 2017 Vás zveme na mariánskou karmelskou pouť v Bystrém u Poličky.
Podrobný program (rozpis mší sv., světelný noční průvod, koncert duchovní hudby, příležitost ke svátosti smíření)
viz plakátek ve farní vitríně.
Na nedělní a sobotní sbírce pro účely Charity ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 24.6. a 25.6.2017 se vybralo
celkem 6 931,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
EVANGELIUM: Mt 10,37-42 Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě
hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě
hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a
kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo
se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody
jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“

MANŽELSTVÍ NA ZKOUŠKU? z knihy Tvé tělo je stvořeno pro lásku – Daniel Ange (zkráceno)
Je možné, že se znáte již nějakou dobu a že jste se rozhodli přímo spolu žít jako manželé, aniž byste se chtěli oficiálně
vzít. Potřebujete si to vyzkoušet předem, než byste se rozhodli pro sňatek. Předně vás chci ujistit, že ani v nejmenším
neodsuzuji situaci, ve které právě jste. V mnoha případech se však manželství záměrně oddaluje nebo odmítá:
A - Manželství se často podceňuje, považuje se za pouhou konvenci, nákladnou součást společenské etikety, která je v
podstatě nechutně pokrytecká. Kdyby tomu tak opravdu bylo, také bych byl proti manželství. Ale nesměšujte skutečnou
podstatu s vnější podobou. Nepokračujte v provizoriu kvůli nepodstatným důvodům.
B - Někdy si o manželství vytváříte tak nedostižně ideální představy, že je pro vás manželství neuskutečnitelné. To
se ale podceňujete, považujete se za neschopné k manželství. Netušíte nic o Boží pomoci ani o možnostech srdce.
C - Nebo je důvodem přesvědčení, že láska je osobní a soukromá věc a že nikdo nemá právo zasahovat do této oblasti.
D - Nejčastější příčinou odmítání manželského svazku však bývá špatná zkušenost s manželstvími, která vidíte kolem
sebe. Podle takového obrazu je manželství odsouzeno k zániku.
Takže chápu, že se bojíte vydat se na tuto nebezpečnou cestu. Alespoň tedy to zkusit žít s partnerem "na hromádce", pak
se uvidí. Ale to se pak někdy táhne roky. Rád bych vám zde položil 12 otázek k ujasnění:
1. Není ten vztah pokřivený už od počátku, protože je v něm principiálně obsažena možnost rozchodu kdykoli? Terén
pro dorozumění se tak stává nejistý.
2. Touto skrytou nejistotou trpí zvláště žena, která vzhledem k proměnlivosti životního rytmu potřebuje mít silný pocit
bezpečí a stability. Ptáš se neustále sama sebe, jestli tě náhodou zítra tvůj partner neopustí?
3. Jsi to vůbec ještě ty, když můžeš žít pod takovou hrozbou? Nechráníš se spíš nějakou maskou? Není to z tvé strany
vydírání? Což kdybyste konečně začali žít opravdově, bez přetvářky?
4. Není mezi vámi spíše jen "pozorovatelský" vztah, kdy se ve všedním životě navzájem zkoumáte, jak se věci
vyvinou. V takovém případě jste spíše pozorovatelé než partneři.
5. Nedůvěra a podezřívání ponenáhlu podkopávají vzájemnou důvěru. Pak se nevěří v sebe ani ve druhého, nevěří se v
lásku, ani ve věrnost.
6. Za provizorního soužití si láska stále klade nějaké podmínky. Někdy to může dojít až ke smlouvání: "Vezmeme se,
jestliže..." Opakované otazníky mohou navodit atmosféru úzkosti. Partneři si nechávají otevřená zadní vrátka: budeme
žít spolu, dokud to půjde. Co by ale lidé řekli o staviteli, který začíná stavbu od nouzového východu?
7. Potřebuje-li někdo stále důkazy, znamená to, že pochybuje sám o sobě, o druhém a o lásce vůbec. "Láska je aktem
víry. Kdo nevěří, nemiluje."
8. Můžeš se skutečně darovat jen na čas? Chceš-li si ponechat možnost odvolat to, cos jednou dal, k čemu ses jednou
zavázal, to je přece výsměch lásce!
9. Chcete ze svého života udělat výlučně soukromou záležitost. Můžete se ale obejít bez bližních, bez přátel a jejich
podpory? Izolace je ničí!
10. Za tím vším je strach z rizika, z nových zkušeností a dobrodružství; bojíš se druhého, vstupu do pevného svazku,
máš strach z budoucnosti. Tím si škodíš, že se ošizuješ o milosti, které ti může zprostředkovat svátost manželství.
11. Když pokus "na hromádce" končí nezdarem, je rozchod tím horší, čím déle vztah trval. Často se tím nadobro
podkope důvěra v život, ve víru a v lásku. Ještě vážnější je, když jsou zde děti.
12. Nejhůř je postižena žena, protože je před ní hrozba nejisté budoucnosti. Čas, investovaný do přechodného vztahu,
bude chybět tam, kde by bylo lze vytvořit trvalý láskyplný svazek...
Nezávazné soužití ubírá ženě čas, který by mohla věnovat hledání svého životního partnera. Čas hraje v její neprospěch.
Pokud si chce zachovat nezávislost v milostných vztazích, může se stát, že zbude nezávislost v osamění."
Takže rozvody, vztahy na zkoušku a volná soužití nám "kradou" čas. Pro ženu je to zvlášť těžké. Starší žena má s
navazováním trvalého vztahu méně šancí. Těžko se jí začíná nový život. Není už tak přitažlivá a mít děti v pozdějším
věku je také riziko. Tělo nečeká. Manželství na zkoušku není perspektivní ze stejných důvodů, jaké jsou v právě
uvedených 12 bodech. (Mělo se zato, že manželstvími na zkoušku se zmenší počet rozvodů, ale bylo tomu právě
naopak.) Když člověk vstupuje do manželství na zkoušku, začíná s tím, že vydrží, ať se stane cokoli, postupně ale
povoluje, až svazek zkrachuje. Chlapci dosud vstřícní se rázem stávají dominantnější a tvrdší při vědomí, že rozchod
bude nesnadný... Někdy se stává, že se lidem, kteří nemají valné zkušenosti se společným životem jen tak na zkoušku,
přece podaří dosáhnout klidného a vyrovnaného manželského spolužití. Je to však vzácné. "Ne, člověk nemůže žít jen
tak na zkoušku. Na zkoušku se nelze darovat, ani umřít, ani milovat!" (Jan Pavel II. - výzva k mladým lidem v
Montrealu) Láska se nedá vyzkoušet! Daruje se naplno a navždy. To znamená, že základní důvod, proč si lidé volí
manželství na zkoušku, je potřeba poznat se nejprve, než se odváží do definitivního manželství. Není to ale náplň
období zasnoubení? Velký rozdíl je v tom, že se snoubenci na čas zastaví před prahem, kdy je lásce dopřán čas, aby
dozrála. Zásnubní doba je tedy pro volné soužití určitou konkurencí. Pokud jde o manželství na zkoušku, dá se
chápat jako nepříliš povedená napodobenina zásnubní doby.
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Jaký byl první zázrak Pána Ježíše?“ Odpověď dětí z náboženství: „Proměnil
víno ve vodu“. Jiný žák dodává: „To není žádný zázrak, to umí každý hostinský“.
POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI: „Děti, říká vám něco Babylón?“ Po dlouhém přemýšlení: „To já znám, tam jsme
byli, přece babylón opic v ZOO!“
Připravujeme se na příští neděli 9.7. – 14. neděli v mezidobí
http://www.katolik.vmyto.cz/
1. čtení – Zach 9,9-10, 2. čtení – Řím 8,9.11-13, Evangelium – Mt 11,25-30
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

