Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 1. července do 8. července 2018
NEDĚLE 1. ČERVENCE – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 2. ČERVENCE – PONDĚLÍ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (P. Šitavanc)
ÚTERÝ 3. ČERVENCE – SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
STŘEDA 4. ČERVENCE – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince, společné modlitby
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ČTVRTEK 5. ČERVENCE – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ
EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY (Státní svátek)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM)
ZA VÁCLAVA HAVRÁNKA A PROKOPA KINDLMANA A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 6. ČERVENCE – PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (Státní svátek – den upálení Mistra Jana Husa)
19:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)
SOBOTA 7. ČERVENCE – SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA LIBUŠI LÁSKOVOU, CELÝ
ROD, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY CHRÁMOVÉHO SBORU A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 8. ČERVENCE – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA RODIČE SEVEROVY A BĚLOHOUBKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
Přejeme Vám krásné prázdniny, hodně odpočinku a šťastné návraty z vašich cest.
Ve dnech od Ne 1.7. do Ne 15.7. bude P. Pavel Mistr na letním dětském táboře ve Vranicích a od 15.7. do 22.7.
na letním rodinném pobytu ve Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem. Zastupovat ho bude P. Bohumil
Šitavanc (tel. 605 814 955, 465 544 220). P. Mistr bude mít úřední hodiny vždy ve středu od 15:30 do17:00.
V měsíci červenci a srpnu nebudou setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Pátek 6.7.: se nebude konat Nikodémova noc. Další Nikodémova noc bude až v srpnu tj. v pátek 3.8.
DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE:
Pastorační rada projednala možnost pořádat v naší farnosti od září 2018 Seminář obnovy v Duchu sv. podle
Sieverse ve spolupráci s farností Česká Třebová. Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah
k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha svatého. Seminář se skládá z 9 setkání, která se konají
pravidelně jednou týdně, a dále 3 setkání v sobotu odpoledne (svátost smíření, modlitba za vylití Ducha sv. a
bohoslužba rozeslání). Součástí každého setkání jsou chvály, krátké přednášky, skupinky s osobním sdílením,
společná modlitba a na seminář navazuje každodenní osobní modlitba s Písmem sv. Více informací najdete na:
http://www.pastorace.cz/texty/knihovna/seminar-zivota-v-duchu-sievers Pokud se chcete semináře zúčastnit jako
vedoucí skupinek nebo ho jinak podpořit (např. přípravou technického zázemí, chvály), bližší informace vám podá
Radka Blajdová, hlásit se můžete také u P. Pavla Mistra. Další podrobné informace chystáme.
Také chystáme od září přípravu na přijetí svátosti biřmování. Pro dospělé by byl seminář obnovy v Duchu sv.
součástí přípravy. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi.
S nabídkou květinových darů se obracejte do středy 4.7. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007) nebo na farní
kancelář 465 420 983.
Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., kromě
nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině.
So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní
pobyt 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Stále jsou volná místa.
Sobotní a nedělní sbírka na Charitu z 23.6. a 24.6.2018: ve farnosti VM: byla ve výši 9.353 Kč. Děkujeme.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Ne 1.7., od 14:00: Slavnost na Růžovém paloučku. Projevy čestných hostů (P. Jungwirth, P. Raus), pěvecké
vystoupení (hosté opery Národního divadla), koncert Big band Lanškroun. V případě nepříznivého počasí se
slavnost koná v sále Rychty v Morašicích. Více na www.růzovypaloucek.cz

St 4.7. – Pá 5.7.: Velehrad 2018 - Cylirometodějské slavnosti. Více info na www.farnostvelehrad.cz,
www.velehradinfo.cz
Ne 8.7.: 10:30 – Velká svatoprokopská pouť – sloužena staroslověnsky. Více viz leták ve farní vitríně.
Po 16.7., kostel v Ústí n. O., 19:00: GOOD WORK – koncert známé pop gospelové skupiny
So 14.7. - Po 16.7.: Karmelská pouť v Bystrém u Poličky: Program: Sobota 14.7. (17:00 – mše sv. pro
poutníky z Dolního Újezda a okolí, 20.00 – koncert duchovní hudby v kostele, 21:30 – Mariánská pobožnost
v kostele a světelný průvod po náměstí), Neděle 15.7. (6:00 – mše sv. za nová kněžská povolání, 7:00 – mše sv. za
farníky, 9:00 – mše sv. za poutníky, 11:00 – mše sv. za manžele a rodiny, 14:30 – svátostní požehnání), Pondělí
16.7. (19:00 – mše sv. pro obnovené škapulířové bratrstvo). Leták viz ve farní vitríně.
So 21.7., Jablonné v Podještědí, od 10:30: Letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě. V 11:00 – poutní
mše sv. (Mons. Jan Vokál)
So 18.8. – So 25.8., Penzion Marianum, Janské Lázně: Prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty
a třígenerační pobyt v Krkonoších. Cena: dospělí: 4.200,-, děti 12 – 18let: 2.400 – 3.500,-, děti do 3 let: 800,(bez stravy), se stravou 1900,-. Přihlášky do 18.7.2018. Pořádá Diecézní centrum pro seniory – Hradec Králové, tel.
495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, www.dcshk.cz, www.simeon.cz. Plakát viz farní vitrína.
EVANGELIUM: Mk 5,21-43 Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když
byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu
k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním
odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho
zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když
slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů,
budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě
poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho
učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel,
aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla
před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď
zdráva, zbavena svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá
dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj
se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu
představeného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak
rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce
dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená:
„Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim
přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.
PAPEŽ FRANTIŠEK OČIMA VÁCLAVA MALÉHO – dokončení z minulých ohlášek
PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH MYŠLENEK TŘÍ DOKUMENTŮ PAPEŽE FRANTIŠKA
Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180614papez-frantisek-ocima-vaclava-maleho
AMORIS LAETITIA - RADOST Z LÁSKY
Apoštolská exhortace, která je výsledkem Synody o rodině, byla vydána 8. dubna 2016 a její podtitul zní „O lásce
v rodině“.
Rodina je odlesk Boží Trojiční lásky: Papež zdůrazňuje, že rodina je zpřítomněním Boží lásky a má si pomáhat
k plnějšímu přátelství s Kristem.
Rodina je svatyně života: Rodina tvoří ten nejmenší základní chrám, kde se předává život a kde se život rozvíjí, jak
fyzicky tak i duchovně. Papež František navazuje na Jana Pavla II., který říkal, že rodina je domácí církví a církev je
rodina rodin.
Rodina je nejbližší nemocnicí
Tři klíčová slova pro každou rodinu: Papež František shrnul základ pro dobré soužití v rodině do tří slov, které by
člověk uměl říct: 1. dovol (toho druhého nenutit, ale umět požádat), 2. děkuji (umět za všechno umět poděkovat) a 3.
odpusť (umět požádat o odpuštění). V tomto duchu žila Svatá rodina, a to je duch platný pro soužití dvou lidí, celé
rodiny a i širší rodiny. Dodržovat tyto principy je v možnostech každého z nás.
Účast na Večeři Páně křesťanů sesterských církví: Tato kapitola sice rozdělila biskupy, ale papež František v ní
chce poukázat na to, že je nutno rozlišovat jednotlivé situace. (Pro Českou republiku vydalo v roce 1993 ČBK
příručku „Společenství ve svátostech“, kde jsou vyjmenovány možnosti přijímání.)
„Papež František promlouvá jednoduchým způsobem, a proto jeho myšlenky stojí za to meditovat, “zakončil své
zamyšlení nad hlavními trendy a myšlenkami papeže Františka biskup Václav Malý.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Turista navštívil Svatou zemi. U Genezaretského jezera žádal převozníka,
aby ho převezl po jezeře. „Ano, převezu, ale bude to stát sto dolarů!“ „Sto dolarů?“ zděsil se turista. „Vy asi nevíte,
pane, co je tohle za jezero. Kristus po něm chodil pěšky!“ „To se mu nedivím. Při takových cenách!“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
Připravujeme se na příští neděli (8.7.): 14. NEDĚLI V MEZIDOBÍ
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení – Ez 2,2-5, 2. čtení – 2 kor 12,7-10, Evangelium – Mk 6,1-6

