Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 15. července do 22. července 2018
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)
PONDĚLÍ 16. ČERVENCE – PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (P. Šitavanc)
ÚTERÝ 17. ČERVENCE – ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 18. ČERVENCE – STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince, společné modlitby (PPM)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA OLDŘICHA PENKRTA, DCERU HANU,
ROD KVAPILŮ, PENKRTŮ, SEJKORŮ A ZA DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 19. ČERVENCE – ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
PÁTEK 20. ČERVENCE – PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince při pohřbu pana Jana Ptáčka (PPM)
19:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)
SOBOTA 21. ČERVENCE – SOBOTA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 22. ČERVENCE – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, NOVOMANŽELE NIKOLU
A ADAMA A ZA MARII FOJTÍKOVOU
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) ZA MIROSLAVA JEŘÁBKA
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
So 14.7. - Pá 20.7.: P. Pavel Mistr bude 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 opět ve středu 18.7. 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:
Po 24.9. - zahájení, fara Vysoké Mýto, 19:00 – 21:00: Seminář obnovy v Duchu sv. podle Sieverse se bude
konat každé pondělí od 19:00 – do 21:00 na faře ve Vysokém Mýtě. Seminář se skládá z 9 setkání (Po), a dále
ze 3 setkání s sobotu odpoledne. Více informací najdete na: http://www.pastorace.cz/texty/knihovna/seminarzivota-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 18.7. na paní Teplou (tel. 737 414 197).
Kurz vazby květinových dekorací pro liturgický prostor: v zákristii kostela sv. Vavřince a ve farní vitríně je
leták, který nabízí kurz pro květinářky a pro kostelníky. Součástí kurzu je přednáška o liturgickém prostoru.
Termín: 5.-7.9.2018, 17.-19.10., 19.-21.10.2018, místo: penzion Panský dům (Rožmitál pod Třemšínem)
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.
Sobotní a nedělní sbírka při mši sv. ze dne 7.7. a 8.7. 2018 ve farnosti VM: byla ve výši 4.565,- Kč. Děkujeme.
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)
Koclířov: po celé léto probíhají v Českomoravské Fatimě v Koclířově týdenní duchovně-rekreační pobyty pro děti,
mládež, rodiny, seniory, jednotlivce i společenství. Podrobné programy najdete na webu www.fatima.2017.cz.

Každý víkend zahajuje páteční program Dne Milosrdenství od 15:00, tichou adorací a slavením mše sv. v 18:00.
Každou sobotu je poutní program: v 10:00 žehnání nemocných a v 10:30 mše sv. pro poutníky. Každou neděli je
mše sv. v 9:00 v kostele ČM Fatimy a v 15:00 ve farním kostele.
Diecézní centrum pro mládež Hradec Králové - prodej knih: na skladě je řada kvalitních titulů za dobré ceny.
V případě zájmu kontaktujte dcm@bihk.cz, kde vaši objednávku připraví a vyexpedují.
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 6,7-13 V evangeliu minulé neděle jsme četli o odmítnutí Ježíše v místě jeho domova. Učedníky
se stávají ti, kteří Ježíše přijmou, i když k tomu nejsou vzdělaní. Kristus je „zmocňuje“, oni zakoušejí jeho sílu při
hlásání a Bůh skrze ně působí. Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými
duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na
nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud
nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si
vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit.
Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
TÁBOR VRANICE 2018
Začal čas prázdnin a po celé republice probíhá celá řada dětských táborů. Kromě těch tradičních je také spousta
farností, které nabízejí pro děti svých farníků tábory v křesťanském duchu. Další možností jsou třeba skautské tábory.
Tábor na Vranicích u Nových Hradů ve východních Čechách je ale trochu jiný, pořádá ho sice Římskokatolická
farnost Vysoké Mýto, ale děti jsou zde prakticky ze všech diecézí a zdaleka ne všechny jsou z věřících rodin. S jakou
myšlenkou tábor vznikl a jak ho prožívají děti dnes, přinášíme v reportáži pod názvem Zažít rodinu, která se modlí,
aneb prázdninový tábor pro věřící i nevěřící. …..
Na webu cirkev.cz si můžete přečíst celou reportáž z právě proběhlého prázdninového tábora na Vranicích 2018.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180711zazit-rodinu-ktera-se-modli-aneb-prazdninovy-tabor-pro-verici-i-neverici
Celou fotogalerii z letního dětského tábora Vranice 2018 si můžete prohlédnout na webu naší farnosti.

Společné slavení mše sv.
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Mše sv. v lesním kostelíku

„Opat“ Pavel Mistr vypráví dětem
o Petru Brandlovi

Cesta lesem

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Zlobí se policejní úředník: „Není vám trapné, že tu pokutu za rozbití
hracích automatů jste přišel zaplatit v drobných?“
POSLEDNÍ SLOVO MÁ OBCHODNÍK: Do obchodu vpadne zákazník. „Včera jsem tu koupil tři metry sukna
na šaty. Tomuhle říkáte kvalita?“ „Jen se podívejte, jak se to mačká!“ „Vy jste šťastný člověk“, uklidňuje ho majitel.
„Vy té látky máte jen tři metry, ale já jí mám plný sklad!“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (22.7.): 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení – Jer 23,1-6, 2. čtení – Ef 2,13-18, Evangelium – Mk 6,30-34

