Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 22. července do 29. července 2018
NEDĚLE 22. ČERVENCE – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (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)
PONDĚLÍ 23. ČERVENCE – SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
14:00 – mše sv. v Ledaxu s příležitostí svátosti smíření (PPM)
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
ÚTERÝ 24. ČERVENCE – ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
STŘEDA 25. ČERVENCE – SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM, společné modlitby (PPM)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VLADIMÍRA VOMELU, VNUKA
JANA, SESTRY MARII A RŮŽENU, RODIČE Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 26. ČERVENCE – PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE
PÁTEK 27. ČERVENCE – PÁTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MILOSLAVA SYROVÁTKU A RADKA BENDÁKA A ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z RODU
SOBOTA 28. ČERVENCE – SOBOTA 16. 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)
ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 29. ČERVENCE – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
V měsíci červenci a srpnu nebudou setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Od 24.9. bude probíhat každé pondělí od 19:00 – do 21:00 na faře ve Vysokém Mýtě Seminář obnovy
v Duchu sv. podle Sieverse. 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/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.
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 25.7. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).
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.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Pá 17.8., Ústí nad Orlicí – farní zahrada: Festival pro tebe (18:30 – Michal Horák, 20:00 – Voxel, 21:30 – Vlny,
23:00 - Těžká doba). Vstupné 150,- Kč na místě, v předprodeji Knihkupectví Flétna – 100,- Kč). Výtěžek podpoří
děti v rozvojových zemích.
Ne 19.8., Chlumek, Luže: Mariánská pouť rodin a mládeže 2018. Program (8:00, 9:30, 11:00 – mše sv., 10:45 –
duchovní slovo k pouti, 10:50 – modlitba desátku růžence, 12:30 – 13:30 – program pro děti v mateřském centru,
13:30 – koncert, 14:30 – svědectví Pavla Fišera a jeho rodiny, 15:00 – svátostné požehnání). Leták viz farní vitrína.
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 6,30-34 Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl
jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že
neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich
úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu
jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.
LETNÍ RODINNÝ TÁBOR VRANICE ANEB PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM
Fotogalerii najdete na webu farnosti.

Výlet 9-místným taxíkem na koupaliště do Boru…

Pěší výlet do Toulovcových maštalí

S Naďou pěšky do Boru

Výtvarná dílna v době poledního klidu

Mše sv. v lesním kostelíku

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: V Jeruzalémě u Zdi nářků stojí každodenně starý Žid a klanivě se modlí.
Všimli si toho reportéři ze CNN a požadovali ho o interview. „Co je předmětem vašich modliteb?“ zní první otázka.
„Aby mezi Izraelem a Palestinci konečně zavládl smír, přátelství a věčný mír,“ odvětil starý muž. „Jak dlouho se už
takhle modlíte?“ ptá se reportér. „Už padesát let, pánové, padesát let.“ „A jak se cítíte?“ „Jako kdybych mluvil ke zdi,“
odvětil smutně stařec.
POSLEDNÍ SLOVO LÉKAŘ: Lékař navštíví svého přítele, který se u něho kdysi léčil. „Co žes u mě tak dlouho
nebyl? Už ti nic nechybí?“ „Já se teď léčím sám,“ řekl přítel. „Podle knih. Vždyť je v nich veškerá diagnóza, terapie,
recepty…“ „Jak myslíš,“ řekl lékař, „hlavně dej pozor, ať neumřeš na nějakou tiskovou chybu!“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (29.7.): 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení – 2 Král 4,42-44, 2. čtení – Ef 4,1-6, Evangelium – Jan 6,1-15

