Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 29. července do 5. srpna 2018
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)
PONDĚLÍ 30. ČERVENCE – PONDĚLÍ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
ÚTERÝ 31. ČERVENCE – PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
16:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
STŘEDA 1. SRPNA – PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
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) PŘÍMLUVA ZA NEMOCNÉ
ČTVRTEK 2. SRPNA – ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY
LNĚNIČKOVY A ŽOČKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 3. SRPNA – PÁTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY
20:00 – 22:00 – Nikodémova noc (s možnosti rozhovoru s knězem a svátosti smíření)
SOBOTA 4. SRPNA – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE
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 MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝ
NEDĚLE 5. SRPNA – 18. 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)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Středa, 1.8., 15.30h-16.30h, chrám sv. Vavřince: příležitost ke svátosti smíření - P. Jan Kunert
S nabídkou květinových darů se obracejte do středy 1.8. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).
Pá 3.8., 20:00 – 22:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc. Během večera budete mít možnost přijít
do chrámu sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha a budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti
při adoraci či můžete mít možnost osobního rozhovoru s knězem, případně svátosti smíření.
Rádi bychom nabídli možnost, zakoupit si pravidelně přímo v kostele Katolický týdeník. Pokud vás tato nabídka
zaujala, nahlaste se prosím R. Blajdové nebo P. Mistrovi, abychom zjistili zájem.
Ne 19.8., 6:00: Orelská pouť na Svatý Hostýn. Autobus jede z Hradce Králové se zastávkou na silnici č. 35
naproti Orlovně ve VM v 6:00. Hlavní mši sv. v 10:00 celebruje kard. D. Duka. Cena: dospělí 350,- Kč, děti do
15 let 200 Kč, členové Orla platí polovic. Přihlášky: paní Marková, tel. 721 109 647.
Od září začne přípravu na přijetí svátosti biřmování. Pro dospělé bude seminář obnovy v Duchu sv. součástí
přípravy. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi.
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. ve farnosti Vysoké Mýto byla ve výši 4.094,- Kč (ze dne 14.-15.7.) a
4.992,- Kč (ze dne 21. – 22.7.). Děkujeme!
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.
Út 21. – Ne 26.8., Želivský klášter: Letní škola liturgiky aneb porozumět hlouběji tomu, co církev koná, když
slaví liturgii. Více na www.liturgie.cz/letni-skola
Teologický kurz 2018-2019 pro všechny dospělé katolické křesťany: pořádá Biskupství brněnské - Diecézní
katechetické centrum Brno, přihlášky do 21.9., e-mail: kc.brno@biskupství.cz, tel. 533 0333 247. Plakát viz vitrína.

St 5.9. – 9.9.2018: S řeholníky ve Vysokých Tatrách (duchovní program, rozhovory, vysokohorská turistika),
pro mladé muže od 18 – 40let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě. Cena 1000,- +
doprava. Přihlášky do 31.7., e-mail: prevor@milosrdni.cz
Jednoletý kurz vedoucích ministrantů pro školní rok 2018 – 2019. Kurz je určen vedoucím (i budoucím) ve
věku 14 – 25 let. Setkání probíhá na faře v Kuřimi v termínech 12.-14.10.2018, 30.11.-2.12.2018, 8.-10.3.2019,
5.-7.4.2019. Více viz leták ve farní vitríně. www.brno.signaly.cz/ministranti, mobil 734 264 124
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)
EVANGELIUM Jan 6,1-15 Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup,
protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před
židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde
nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu
odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr
Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl:
„Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal
chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky,
aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když
lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se
ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

ROZPIS SETKÁNÍ SEMINÁŘE OBNOVY V DUCHU SVATÉM:
datum
čas
téma
1. setkání: Po 24.9.
19:00-21:00
Co je seminář obnovy v Duchu sv.? Modlitba
2. setkání: Po 1.10.
19:00-21:00
Bůh, který je ti otcem (ale i matkou), miluje tě zcela osobně.
3. setkání: Po 8.10.
19:00-21:00
Ježíš tě spasí a osvobodí
4. setkání: Po 15.10. 19:00-21:00
Ježíš je Pánem tvého života
sobota: So 20.10. 18:30-21:00
Svátost smíření
5. setkání: Po 22.10. 19:00-21:00
Ježíš tě povolává za svého učedníka
6. setkání: Po 29.10. 19:00-21:00
Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem
7. setkání: Po 5.11.
19:00-21:00
Duch svatý ti dává dary a milosti
sobota: So 10.11. 18:30-21:00
Modlitba za vylití Ducha sv.
8. setkání: Po 12.11. 19:00-21:00
Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova
9. setkání: Po 19.11. 19:00-21:00
Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce
sobota: So 24.11. 18:30-21:00
Bohoslužba rozeslání
Více informací najdete na: http://www.pastorace.cz/texty/knihovna/seminar-zivota-v-duchu-sievers
Zájemci o seminář, hlaste se prosím R. Blajdové nebo P. Mistrovi nebo na farní mail. Důležité je, absolvovat seminář
celý (tj. všechny přednášky).
CÍL SEMINÁŘE OBNOVY V DUCHU SVATÉM:
Seminář Život v Duchu je nástrojem, který má lidi přivádět k hlubšímu křesťanskému životu ze síly Ducha svatého.
Každý křesťan přijal Ducha svatého ve svátostech křtu a biřmování. Skrze seminář Život v Duchu mají být účastníci
uschopněni k tomu, aby svůj život novým způsobem utvářeli z Ducha Ježíšova a z jeho síly. Seminář má pomoci k
tomu, aby Ježíš byl nově objeven, aby se mu křesťan stal podobným a aby ho vyzařoval naplněn jeho Duchem v
denním životě. V posledku jde o to vyzbrojit lidi, kteří jsou hotovi stát se angažovanými učedníky Ježíšovými tak,
aby se stali Ježíšovými apoštoly nejen svědectvím svých slov, nýbrž především svědectvím svatého života. Krátce každý účastník tohoto semináře může ve víře očekávat - vždy jiným a každému přiměřeným způsobem - prožitek
nových osobních letnic. Může tedy očekávat podobný život proměňující předěl, jaký zažili apoštolové, shromážděni v
modlitbě s Marií při vylití Ducha svatého o letnicích.
Seminář nevyřeší všechny lidské problémy účastníků. Nikomu nebude odňat kříž. Seminář je ale pomocí pro nové
uchopení a nesení kříže skrze obnovený a hlubší vztah k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
Účast na semináři vede zpravidla, jak to dosvědčují lidé z více než sta zemí světa, ke zcela zásadnímu životnímu
předělu. Přesto musí být viděn jako pouhá část mnohostranného procesu růstu v křesťanském životě. Seminář nemá cíl
sám o sobě. Vede však: k prohloubení existujícího vztahu k Bohu, k znovuvytvoření zhrouceného vztahu k Bohu,
k začátku nového vztahu k Bohu.
Tento seminář změnil díky působení milosti Boží už tisíce lidí. Byli tak uschopněni k novému uspořádání vlastního
života ze síly Ducha Ježíšova, ale také k tomu, aby druhé lidi přiváděli k plnosti života v Kristu.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Ve městě do jednosměrné ulice vjel do protisměru nepozorný řidič.
Zastavil ho policista. „Pane řidiči, víte vy vůbec, kam jedete?“ „Přiznám se, že nevím, protože se všichni už vracejí…“
POSLEDNÍ SLOVO ŘIDIČ: „Pane řidiči, jel jste v obci téměř stokilometrovou rychlostí! Zaplatíte pokutu!“ „Velmi
rád,“ souhlasí řidič, „ale mohl byste mi dát potvrzení, že jsem opravdu jel téměř stovkou? Víte, já chci tuhle rachotinu
prodat…“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (5.8.): 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení – Ex 16,2-4.12-15, 2. čtení – Ef 4,17.20-24, Evangelium – Jan 6,24-35

