Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 13. srpna do 20. srpna 2017
NEDĚLE 13. srpna – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) POUŤ ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 14. srpna – PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
17:30 – bohoslužba slova v Penzionu (pí Loskotová)
ÚTERÝ 15. srpna – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MILENU KALHOUSOVOU
STŘEDA 16. srpna – STŘEDA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
13:30 – bohoslužba slova v LDN (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM(PPM), společné modlitby
(pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 17. srpna – ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
PÁTEK 18. srpna – PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU A LUDMILU KOROUSOVY,
MARII ANTLOVOU, CELÉ RODY ADUŠE V OČISTCI
SOBOTA 19. srpna – SOBOTA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BOHUMILU A ALOISE TUHÁČKOVY
NEDĚLE 20. srpna – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RŮŽENU A VÁCLAVA BUREŠOVY,
SYNA VÁCLAVA, VNUČKU A DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny. Vzadu v kostele jsou také knihy k rozebrání.
Ve dnech 24.-27.8.2017 zveme na pouť do slovenského partnerského města Spišská Belá. Podrobný program na
samostatném letáčku, cena 2.900 Kč. Prosím, hlaste se Radce Blajdové na tel. 775 391 600 nebo na mail
rkfvmyto@tiscali.cz co nejdříve, nejpozději do neděle 20.8.2017. Děkujeme.
V rámci celostátního setkání mládeže v Olomouci se koná v sobotu 19.8. setkání rodin, jehož součástí bude také
svědectví Enrica Petrilla, manžela Chiary (viz. níže). Kdo byste chtěl jet společně vlakem, nahlaste se Radce
Blajdové. Odjezd v sobotu v 6:06 z vlakové zastávky město VM, návrat v cca 20:49.
Program dne: 9.00 Začátek pouti v Korunní pevnůstce (katecheze Mons. Pavla Posáda), 11.00 Společná mše svatá
(kardinál Dominik Duka), 12.00–13.00 Oběd, 13–16.00 Různorodý program: velké EXPO hnutí, řeholí a
prorodinných organizací v samotném srdci města, koncerty, divadelní a taneční vystoupení, umělecké výstavy,
návštěva klášterů a nahlédnutí do jejich způsobu každodenního života, pro holky možnost zúčastnit se setkání
čtenářek časopisu IN!, 16.30 Svědectví Itala Enrica Petrilla, 20.00 společná vigílie.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 16.8. na paní Smolákovou, tel. 606 690 687.
Již tradičně Orel HK vypravuje autobus na Orelskou pouť na Sv. Hostýn. Ve Vysokém Mýtě bude stavět v neděli
20.8. cca v 6 hod na silnici č.35 naproti Orlovně. Orel VM přispívá účastníkům 150 Kč na dopravné (350 Kč).
Hlavní mše sv. se koná v 10 hod, celebruje Mons. V. Cikrle. Přihlášky p. Marková (tel.721 109 647).
Na sobotu 23.9. (odjezd v 7.30 od bazénu) chystáme Putování s Orlem 2017. Navštívíme Žleby, kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře, projdeme se údolím říčky Doubravy. Autobus sponzorský, účastníci platí pouze
vstupné a stravné. Hlaste se u p. Markové (tel. 721 109 647) nebo u p. Stříteské (tel. 777 141 910).
Zveme Vás na poutní slavnost na Hoře Matky Boží u Králík. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v úterý
15.8.2017 budou v poutním kostele slouženy mše sv. v 10:00h a v 17:00h. Následující neděli 20.8.2017 bude poutní
mši sv. v 10:00h celebrovat J. Em. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Celá poutní slavnost bude
zakončena mší sv. v 15:00h., kterou bude celebrovat rektor poutního kostela P. Karel Moravec.
Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 5.8. a 6.8. se vybralo celkem 3.350,- Kč. Děkujeme!
EVANGELIUM: Mt 14,22-33 Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním
na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl
tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři.
Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned
promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on

řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl:
„Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr
přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

SMRT NEMÁ POSLEDNÍ SLOVO - V sobotu 19. 8. se k mládeži v Olomouci přidají i rodiny a
CSM bude rozšířeno a pouť rodin. Ta vyvrcholí svědectvím lidí, jejichž životní příběh obletěl svět a
může se stát inspirací pro každého z nás.
Jedná se o příběh, jehož hlavní hrdinkou je mladá Italka Chiara Corbella, která zemřela – narodila
se pro nebe – v roce 2012 v pouhých 28 letech. Byla vdaná za Enrica Petrilla, oba byli věřící a
podíleli se na životě farnosti i na světových dnech mládeže založených Janem Pavlem II. Krátce po
svatbě Chiara otěhotněla, bohužel ale byla její holčičce diagnostikována zdravotní vada a krátce po
porodu zemřela. Několik měsíců po tom Chiara počala chlapečka…na ultrazvuku ale bylo zjištěno,
že nemá nohy, a po předčasném porodu také umřel. Ani v jednom z těhotenství manželé nezvažovali
možnost ho ukončit a jejich přátelé svědčí o hluboké radosti a vděčnosti, která přes obrovskou bolest
byla na Chiaře a Enricovi vidět na pohřbech obou jejich dětí. Opravdová radost z Krista. Chiara
otěhotněla potřetí a všechno nasvědčovalo tomu, že děťátko bude tentokrát zdravé. Nicméně kříž přišel v jiné podobě.
Lékaři zjistili, že Chiara má rakovinu jazyku. Podstoupila operaci, chemoterapie a radioterapie mohla začít až po
narození chlapečka Francesca. Ten se narodil zdravý pro tento svět, Chiara pro nebe. O tom, jak pevná byla jejich
víra v Boží prozřetelnost v průběhu všech jejich těžkostí a jak nikdy nezmizel úsměv z jejich tváří, přijedou do
Olomouce vydat svědectví. Přijďte si je poslechnout! Upoutávka na: https://olomouc2017.signaly.cz/1707/zivotnipribeh-chiary-petrillo
20 DŮVODŮ, PROČ JET S NÁMI NA SLOVENSKO:
1. V roce výročí zjevení Panny Marie ve Fatimy i my navštívíme poutní místo Turzovka, kde se v roce 1958 zjevila
Panna Maria hajnému Matúšovi Lašutovi.
2. V Lúčkách poobědváme v lázeňské restauraci s Marcelou a Michalem Mliečkovými, kteří žili v naší farnosti.
3. Budeme bydlet v Kežmarku, kde na jednom náměstí najdete 3 kostely: katolický, řeckokatolický a krásný dřevěný
evangelický, který je zapsaný i do Seznamu světového dědictví Unesco.
4. Navštívíme naše nové partnerské město Spišská Belá, kde nás na radnici přijme milý primátor JUDr. Štefan Bieľak.
5. Navštívíme muzeum Josefa Maxmiliána Petzvala, spišského rodáka, který vypočítal a zkonstruoval objektiv se
světelností 1:3,5 tzv. Petzvalův objektiv. Jako první vypočítal konstrukci fotografického portrétního a krajinářského
objektivu, objevil zákony, kterými se optika řídí dodnes.
6. Navštívíme jednu z nejstarších zpřístupněných jeskyní na Slovensku (od 1881) – Belianskou jeskyni, kterou objevili
obyvatelé Spišské Belé.
7. Nebo vystoupáme v chatě Plesnivec, která je jediným obyvatelným objektem v Belianských Tatrách a budeme na ni
moct ochutnat prý úžasnou česnekovou polévku nebo třeba skvělý čaj z bylinek.
8. Společně s Belančany oslavíme mši sv. v kostele sv. Antona, kde již od roku 2014 probíhá Modlitba 24/7, tzn. že se
nepřetržitě v kostele stále někdo modlí, takže ani kostelníci nemusí kostel zamykat.
9. Společně posedíme s farníky ze Spišské Belé a vyměníme si zkušenosti a informace z našich farností.
10. Svezeme se lanovkou na Skalnaté pleso, pod vrchol Lomnického štítu.
11. Podnikneme túru do Tater, kde prosvištíme kolem Veĺké svišťovky dolů k malebnému Zelenému plesu a poté
půjdeme krásnou krajinou Východních Tater a přes Kopské sedlo přejdeme do Belianských Tater až do Ždiaru.
12. S P. Pavlem Mistrem se projdeme v Levoči po náměstí Majstra Pavola.
13. Oslavíme mši sv. v Levoči v kostele sv. Jakuba, kde si prohlédneme krásný gotický oltář z 16. st. – řezbářské dílo
Mistra Pavola.
14. Když „budeme mít štěstí“, setkáme se na mši sv. třeba i s P. Mariánem Kuffou, který tam často v neděli jezdívá.
15. Navštívíme jedno z nejstarších poutních míst na Slovensku – Mariánskou horu, kde stávala kaplička již od 13. st.
16. Vykoupeme se v termálních lázních Vrbov, o jejíž termální vodě v 8 bazénech se říká, že je nejléčivější v střední
Evropě, protože má příznivý účinek na léčbu až 12 onemocnění, a je vhodná také na pití. Blahodárně působí při
nemocích kloubového revmatismu a zápalech, onemocněních srdce, poinfarktových stavech, cévních nemocích a astmě.
Teplota vody v bazénech je až 38°C.
17. Celou dobu nás bude doprovázet sympatický pan řidič Jaroslav Bezděk.
18. V autobuse si budete moct zazpívat.
19. Spřátelíte se s lidmi z naší farnosti.
20. Budete průkopníky vzájemného přátelství mezi městy Vysoké Mýto a Spišská Belá.
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKŮ: Z kuchyně spěchá do sálu číšník a úslužně se klaní před hostem: "Nesu vám
radostnou správu, pane! Měl jste úplnou pravdu. Nebyla to polévka, byla to voda na nádobí!"
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ZÁKAZNÍK: Do obchodu vejde kluk s velkou taškou. „Máte jed na myši?“ „Samozřejmě.
A to ho potřebuješ plnou tašku?“ „To ne, já nesu ukázat ty myši.“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 20.8. –20. neděle v mezidobí
1. čtení – Iz 56,1.6-7, 2. čtení – Řím 11,13-15.29-32, Evangelium – Mt 15,21-28

