Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 8. července do 15. července 2018
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)
PONDĚLÍ 9. ČERVENCE – PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (P. Šitavanc)
ÚTERÝ 10. ČERVENCE – ÚTERÝ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 11. ČERVENCE – SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince, společné modlitby (PPM)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA A TEN ROD, ZA RODINU LNĚNIČKOVU, DRAHOŠOVU
A ZA DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 12. ČERVENCE – ČTRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
PÁTEK 13. ČERVENCE – PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:00 – mše sv. při pohřbu paní Reginy Václavů v kostele na Sudslavi
19:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)
SOBOTA 14. ČERVENCE – SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
11:00 – závěrečná táborová mše sv. v kostele v Nových Hradech (PPM)
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)
NEDĚLE 15. ČERVENCE – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA JOSEFA A MARII ŠVARCOVY, SOUROZENCE A RODIČE Z OBOU STRAN
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 do 17:00.
V měsíci červenci a srpnu nebudou setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
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 11.7. na paní Teplou (tel. 737 414 197) 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 30.6. a 1.7.2018: ve farnosti VM: byla ve výši 3.869,- Kč. Děkujeme.
Výsledky sbírky Pastorační aktivity v diecézi v jednotlivých farnostech (ze dne 20.5.): farnost Vysoké Mýto –
5252,- Kč, farnost Knířov – 485,- Kč, farnost Vraclav – 610,- Kč, kostel Zámrsk – 210,- Kč. Výtěžek sbírky byl
odeslán na účet Biskupství v Hradci Králové.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
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 6,1-6 Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí
ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama!
Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“
A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své
rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.
Obcházel pak okolní vesnice a učil.

Cyklus katechezí o křtu: KŘEST – ZNAMENÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY
Promluva papeže Františka při generální audienci dne 18.4.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)
Pokračujeme katechezemi o křtu. Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František
v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku
křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a
jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.
Význam křtu jasně vysvítá z jeho slavení, ke kterému proto obrátíme svoji pozornost. Když uvažujeme o textech a slovech liturgie,
můžeme nahlédnout milost i závazek této svátosti, kterou je třeba objevovat vždy znovu. Připomíná nám to kropení svěcenou
vodou, které se koná při obnově křestního vyznání na Velikonoční vigilii, popřípadě na začátku nedělní mše.
Událost, ke které dochází ve slavení křtu, totiž probouzí duchovní dynamiku, která proniká veškerý život pokřtěných. Je zahájením
procesu, který umožňuje život ve spojení s Kristem v církvi. Návrat k prameni křesťanského života nás tedy přivádí k lepšímu
chápání daru, který jsme obdrželi v den svého křtu, a k obnově závazku odpovídajícímu situaci, ve které se nacházíme dnes. Obnova
závazku, lepší chápání tohoto daru, kterým je křest a připomenutí si dnu svého křtu. Minulý týden jsem vám dal za domácí úkol
zjistit si den svého křtu... kdo tak neučinil, ať si to zjistí, protože je to den znovu zrození, jsou to druhé narozeniny.
Nejprve je v obřadu přivítání kladena otázka po jménu kandidáta, protože jméno indikuje totožnost člověka. Když se představujeme,
řekneme nejprve svoje jméno, abychom vyšli z anonymity. Anonym je ten, kdo nemá jméno. Beze jména zůstáváme neznámí a
nemáme práva, ani povinnosti. Bůh dává každému jméno, poněvadž nás má rád jednotlivě, v konkrétnosti našich životů. Křest
roznítí osobní povolání, abychom žili křesťansky, což se bude rozvíjet celý život. A zahrnuje osobní odpověď, nikoli vypůjčenou na
způsob „zkopíruj a vlož“. Křesťanský život je totiž utkán z řady povolání a odpovědí. Bůh v průběhu let stále vyslovuje naše jméno a
tisícerými způsoby nás povolává, abychom se připodobnili Jeho Synu Ježíši. Jméno je proto důležité! Velmi důležité. Rodiče
přemýšlí o jménu, jaké dají svému dítěti, ještě před jeho narozením. Je to součást očekávání dítěte, které bude mít ve svém jménu
svoji původní totožnost, včetně křesťanského života spojeného s Bohem.
Stát se křesťanem je zajisté dar, přicházející shůry (srov. Jan 3,3-8). Víru nelze zakoupit, vyžádat však, ano, a dostat ji darem, ano.
Pane, dej mi dar víry – to je krásná modlitba. O víru lze prosit, nelze ji koupit. „Křest je tedy především svátostí víry, kterou člověk
odpovídá na Kristovo evangelium“ (Křestní obřady, Všeobecný úvod, 3). Ke vzbuzení a oživení upřímné víry odpovídající na
evangelium slouží formace katechumenů a příprava rodičů, jakož i naslouchání Božímu Slovu při samotném slavení křtu.
Dospělí katechumeni projevují osobně to, co touží obdržet darem od církve, a děti jsou představeny svými rodiči a kmotry. Oni
mohou v tomto dialogu vyjádřit vůli, aby maličcí přijali křest, a církev zase úmysl jej udělit. „Kněz i rodiče to dají najevo tím, že
udělají dětem na čelo kříž“ (Křest malých dětí, Úvod, č.16). „Znamení kříže na počátku slavnosti vyjadřuje Kristovu pečeť na tom,
který mu hodlá náležet, a znamená milost vykoupení, kterou nám Kristus získal svým křížem“ (KKC, 1235). Při obřadu znamenáme
děti křížem... Chtěl bych se vrátit znovu k tomuto argumentu, o kterém jsem již mluvil. Umějí se naše děti znamenat křížem?
Nejednou jsem viděl, že moc ne. Vy tatínkové a maminky, dědečkové a babičky musíte děti učit, jak se pokřižovat, protože je to
připomínka toho, k čemu došlo ve křtu. Naučíme-li děti se pokřižovat, budou to umět potom jako dospělí.
Kříž je rozpoznávacím znamením, které ukazuje, kdo jsme. Naše řeč, myšlení, pohled i jednání se nachází pod znamením kříže, tedy
pod znamením Ježíšovy lásky projevené až do konce. Děti jsou znamenány na čele. Katechumeni jsou znamenáni také na tělesných
smyslech spolu s těmito slovy: „Přijměte znamení kříže na uši, abyste naslouchali Pánovu hlasu“, „na oči, abyste spatřili zář Boží
tváře“, „na ústa, abyste odpovídali Božímu slovu“, „na hruď, aby Kristus vírou přebýval ve vašich srdcích“ a „na ramena, abyste
nesli sladké Kristovo jho“ (Uvedení do křesťanského života, č.85). Křesťany se stáváme do té míry, v jaké se do nás vtiskne kříž
jakožto „velikonoční“ znamení (srov. Zj 14,1; 22,4), a zviditelní se také navenek křesťanský postoj k životu. Pokřižovat se po
probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obranu před zlem a před spaním znamená říci sobě i druhým, komu patříme a kým chceme
být. A jako to činíme při vstupu do kostela, můžeme tak činit i doma, kde můžeme mít vhodnou nádobku se svěcenou vodou, takže
vždycky, když se vracíme nebo odcházíme, pokřižujeme se touto vodou a připomeneme si tak, že jsme pokřtění. A opakuji,
nezapomeňte učit děti správně se znamenat křížem.

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Je léto a z rádia se ozývá: „Očekáváme tuhou zimu, jelikož už teď Indiáni
štípou dříví. Jdou lidi za Indiány, proč prý štípou dříví? Indiáni: „V rádiu říkali, že bude tuhá zima.“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (15.7.): 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ
1. čtení – Am 7,12-15, 2. čtení – Ef 1,3-14, Evangelium – Mk 6,7-13

