Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 16. července do 23. července 2017
NEDĚLE 16. července – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MIROSLAVU MUNZAROVOU, RODINU KVASILOVU A ZVÁROVU

10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 17. července – PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (pí Loskotová) 17:30 - mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 18. července – ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 19. července – STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Šitavanc) ZA DCERU JANU
ČTVRTEK 20. července – ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – bohoslužba slova v kapli na faře (pí Loskotová)
15:00 – bohoslužba slova v Ledaxu s možností přijmutí sv. přijímání (Mons. J. Vokál, PPM)
PÁTEK 21. července – PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
19:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE
SOBOTA 22. července – SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
NEDĚLE 23. července – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODIČE BOBKOVY, ZETĚ JAROMÍRA A PODĚKOVÁNÍ ZA 83 LET ŽIVOTA
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PJK)
Ve dnech od 16. – do 21.7. 2017 bude P. Pavel Mistr 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 z farní knihovny především knihy o zvířatech.
Nabízíme prodej stolních diecézních kalendářů na příští rok 2018. Koupit si je můžete za 60,- Kč v kostele nebo
ve farní kanceláři.
Domov pro seniory Vysoké Mýto – Ledax, Žižkova ul. Vás srdečně zve na slavnostní žehnání křížové cesty a obrazu
Zvěstování Panny Marie. Obrazy požehná královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál ve čtvrtek 20.7.2017
v 15:00. Obrazy budou následně umístěny do kaple Domova pro seniory.
Ve dnech 24.-27.8.2017 vás zveme na pouť do slovenského partnerského města Spišská Belá, které se nachází
severní časti Popradskej kotliny. Cesta bude společně autobusem, podrobnosti ohledně programu a ceny upřesníme.
Hlásit se můžete Radce Blajdové.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 19.7. na paní Jiskrovou , tel. 777 661 007.
Zveme Vás na celostátní setkání mládeže v Olomouci od 15. do 20.8.2017. Během programu se na podiu vystřídá
většina našich biskupů. V rámci přednášek promluví například režisér Jiří Strach s tématem Jak dnes mluvit k lidem
o Bohu. Na téma Jak se stát pořádným mužem bude mluvit plk. Martin Lebduška, vedoucí územního odboru PČR
Přerov. Přednášku s názvem Manželství očima církevního soudce bude mít Miloš Szabo z Katolické teologické
fakulty Karlovy Univerzity. Na téma Prenatální diagnostika a její rizika má mluvit MUDr. Mário Šmehil. Filosof
Jiří Fuchs přijede s tématem Krize pravdy v etice a v politice. V programu vás bude čekat setkání s přáteli, atraktivní
workshopy, poznání nových lidí, slavení eucharistie, setkání s biskupy, zajímavá témata, sport a relax, skvělá hudba
a pouť rodin v sobotu 19.8. Od 16:30 bude následovat svědectví Enrica Petrilla o své ženě Chiaře Corbello
Petrillo, která zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka, kterou jí objevili v pátém měsíci těhotenství. Její životní
příběh je sepsán v knize: Smrt nemá poslední slov. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
Sdružení AVE - zrakově postižených křesťanů a jejich příznivců se obrací na Vás, kteří znáte ve svém okolí
nevidomé a slabozraké osoby (zvláště starší osoby, u kterých se objevily zdravotní potíže v pozdějším věku a nejen
se zrakovým omezením), informujte je prosím o našich aktivitách a rádi tyto osoby mezi sebe přivítáme.
Naše sdružení vzniklo v r. 2002 jako následná organizace Katolické nadace pro nevidomé. Sdružuje nevidomé,
slabozraké i vidoucí členy. Všechny spojuje společný vztah ke křesťanským duchovním hodnotám, potřeba
vzájemně sdílet víru a skrze ni se lépe vyrovnat se zrakovým postižením a snaha pomáhat druhým. Sdružení je
otevřeno všem křesťanům v ekumenickém duchu. Sdružení připravuje pro nevidomé členy zvukové nahrávky knih
převážně s křesťanskou tématikou. Kromě pravidelných bohoslužeb a přednášek na duchovní téma jsou pořádány
výlety do zajímavých míst v okolí, pěší procházky a kulturní večery. Více informací viz letáček ve farní vitríně.
Kontakt: Josef Drábek, tel 602 226 300, e-mail: drabekjos@seznam.cz, http://nevidomi-krestane.webnode.cz/

Farnost Vysoké Mýto: na sbírce při slavnosti Cyrila a Metoděje ze dne 5.7. se vybralo celkem 1 525,- Kč.
Při nedělní a sobotní sbírce ze dne 8.7. a 9.7.2017 se vybralo celkem 4 306,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
EVANGELIUM: Mt 13,1-23 Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil
na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak
rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned
sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna
zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná
šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v
podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno –
a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí,
a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se
ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima
neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.‘ Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen,
pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy
poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o
to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší
a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned
odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku.
Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný,
jiný třicetinásobný.“

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY O ZVÍŘATECH:
Kristina Kreislerová: Jak zvířata milují bližního svého - Poutavé příběhy o zvířatech, která riskovala vlastní život
jen proto, aby ochránila před nebezpečím svého milovaného člověka.
James Herriot: Zvěrolékař a psi - Výběr autorových povídek o psech. Autor o nich věděl hodně – i to, že krátké
životy nemusí znamenat pro majitele těchto oddaných čtyřnohých druhů nekonečné pusto a prázdno, dokážou-li si na ně
i po jejich definitivním odchodu uchovat dobré vzpomínky.
Axel Munthe: Kniha o lidech a zvířatech – Povídky o harmonickému souzvuku člověka a přírody.
William B. Karesh: Lékařem divokých zvířat - Poutavé vyprávění amerického zvěrolékaře, dobrodruha z povolání,
který příležitostně léčí, ale především zkoumá zdravotní stav a životní podmínky různých divokých zvířat.
Vladimir Klavdijevitš Arseňjev: Tajgou - Kniha popisuje cestu pohořím Schote - Alinu a cestu ze sovětské Gavaně
do Chabarovska. Dálný Východ patří k těm končinám světa, které dosud vykazují neprozkoumaná místa.
Igor Ivanovič Akimuškin: Nerozluštěné záhady přírody - V popularizujícím výkladu se autor snaží přiblížit
tajemství migrace živočichů a způsoby jejich orientace.
Vitus B. Dröscher: Magie smyslů v říši zvířat - Tajemný a na každém kroku překvapivý svět zvířecích smyslů je
odkrýván na stránkách populárně vědecké knihy, v níž autor zveřejňuje nové objevy světových vědců.
Vladimir Morozov: Jak se dorozumívají zvířata - Populárně naučný rozbor zvukových projevů a emociálního jazyka
zvířat.
Fotogalerii z letního dětského tábora v Jedlové si můžete prohlédnout na webu naši farnosti.

Tábor navštívila paní
spisovatelka
a
redaktorka
rozhlasu
Milena Štráfeldová a
četla dětem ze své
knížky o
Růženě
Vackové „Trestankyně“.

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI: „Paní katechetko, kolik tak mohl vážit Ježíšek, když se narodil?“ „Nevím, ale to snad
není tak …“ „Já vím kolik! Tři kila! Kilo Otec, kilo Syn a kilo Duch Svatý!
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 23.7. – 16. neděli v mezidobí
1. čtení – Mdr 12,13.16-19, 2. čtení – Řím 8, 26-27, Evangelium – Mt 13,24-43

