Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 12. srpna do 19. srpna 2018
NEDĚLE 12. SRPNA – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – poutní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
POUŤ ZA FARNOSTI A POUTNÍKY
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 13. SRPNA – PONDĚLÍ 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
ÚTERÝ 14. SRPNA – PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
16:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
STŘEDA 15. SRPNA – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
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 MARII ANTLOVOU, RODIČE A ZA DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 16. SRPNA – ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
PÁTEK 17. SRPNA – PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA OLDŘICHA PENKRTA, DCERY HANU,
ROD KVAPILŮ, PENKRTŮ, SEJKORŮ A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 18. SRPNA – SOBOTA 19. 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 19. SRPNA – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA ANNU A LUDMILU KOROUSOVY, MANŽELE, RODIČE A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V knihovně nabízíme k prodeji Katolický týdeník, cena 15 Kč. V posledním čísle najdete např. zajímavé články na
téma konvertité, dále jak trávit čas, když děti odjedou prázdniny či papež a falešné zprávy, tzv. fake news.
S nabídkou květinových darů se obracejte do středy 15.8. na paní Markovou (tel. 721 109 647).
Seminář obnovy v Duchu Svatém: pondělky 24.9.-24.11.2018 (19–21) a soboty 20.10., 10.11., 24.11. (18:30–21).
Zájemci o seminář, odevzdejte prosím vyplněné přihlášky R. Blajdové nebo P. Mistrovi nebo zašlete na farní mail.
Důležité je, absolvovat seminář celý (tj. všechny přednášky).
Od září začne přípravu na přijetí svátosti biřmování. Pro dospělé bude seminář obnovy v Duchu sv. součástí
přípravy. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi.
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.
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:
15.-19.8.2018, Litomyšl: Litomyšlské dny barokní tradice, program ve vitrínce.
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).
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.

23.-25.8.2018, Vsetín: Multižánrový křesťanský festival UNITED. Více info: https://festivalunited.cz/
Kromě křesťanské hudby festival nabízí spoustu zajímavých seminářů a workshopů.
So 22.9., Velehrad: Konference – podnikání a rodina. Neziskový spolek KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.
připravuje konferenci pro všechny podnikavé křesťany, jejich partnery a děti. V prostorách Stojanova gymnázia na
Velehradě se setkáme s podnikateli, kteří budou vyprávět o svých zkušenostech s bilancováním mezi prací a časem
pro rodinu. Někteří z nich řídí středně velké firmy a mají až sedm dětí. Konference je pořádána zdarma.
Více viz na http://krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/konference.
EVANGELIUM: Jan 6,41-51 Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali:

„Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ Ježíš
jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! …

PODOBENSTVÍ RENÉHO-LUCA O VÝSTUPU NA SKALNÍ STĚNU ANEB JAK UDĚLAT POKROK V
DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ – Pokračování článku z minulých ohlášek
1. Uvědomit si, kde je náš cíl, náš vrchol (viz. minulé ohlášky)
2. Najít dobrého vůdce
Druhým bodem, který nám pomůže udělat pokrok v našem duchovním životě, je nalézt dobrého vůdce. Jak uvedl P.
Luc: „Pokud jsem tenkrát dokázal vystoupit na tu skalní stěnu, tak jen díky tomu, že můj kamarád Denis byl zkušený.“
Takže je důležité, aby byl tento průvodce zkušený, žil v úzkém spojení s Kristem a ne někdo, kdo o duchovním životě
jen četl. V duchovním životě nás může vést kněz, řeholník, řeholnice nebo např. aktivní laik či vedoucí modlitební
skupinky. „Ti, kteří říkají, že se bez duchovního průvodce obejdou, se podobají těm, kteří zůstávají v údolí a nikdy
nevystoupají moc vysoko,“ dodal P. Luc.
Najít dobrého duchovního průvodce není snadné, je potřeba velké důvěry. P. Luc také upozornil na to, že si často všiml,
že pokud se pak tento průvodce odstěhuje do jiné farnosti, spousta lidí zůstane bez duchovního vedení a nového
průvodce si nehledá. Ale kvalitě našeho duchovního života je potřeba věnovat stejnou pozornost, jako např. našemu
zdraví, protože „když se odstěhuje váš lékař nebo zubař, tak si najdete jiného, a proč ne stejně tak i v duchovním
životě?“ upozornil P. Luc.
3. Být spojen záchranným lanem
Při výstupu na skalní stěnu byl P. Luc navázán se svým průvodcem na jednom laně, které bylo velmi pevné a silné,
spletené z drobných provázků, ale zároveň pružné. To samé platí i pro náš vztah s duchovním průvodcem. Znamená to,
že svému průvodci nebudu nic skrývat a budu mu naprosto důvěřovat. A jelikož toto „lano“ má být také pružné, vyplývá
z toho, že duchovní průvodce nás nemá řídit a jeho úkolem není, nám říkat, co máme dělat. Nikdy to není o tom, že
duchovní průvodce rozhoduje za nás, vždy jsme to my, kdo se musí rozhodnout. Doprovázet znamená, pomoci nalézt
světlo, které nám pomůže objevit naši cestu a lépe porozumět sami sobě. „Kromě slabostí je potřeba objevit i své
silné stránky a nabídnout své přednosti Pánu, dát mu své ruce, své oči, svůj úsměv, dát mu svoji dobrou vůli a Pán si
nás použije,“ dodal P. Luc.
Není také třeba se bát zkoušek, protože často ty bývají tím místem, které nám lépe pomůže dosáhnout vrcholu a
posunout nás v naší víře. „Důvěřujte tedy pevnému a zároveň pružnému spojení s duchovním průvodcem, které vám
pomůže kráčet dopředu,“ zdůraznil P. Luc.
4. Nezapomínat na jistící skoby
Když tenkrát přišel P. Luc se svým kamarádem Denisem ke skále, tak tam byl před nimi již někdo, kdo na skálu umístil
jistící skoby. A to byl ten důvod, proč mohli tak rychle a bezpečně vystoupat nahoru. „Používejte a využívejte jistících
skob, které se nacházejí na lezecké stěně vašeho života,“ podtrhl P. Luc.
Co patří mezi tyto „jistící skoby“ v duchovním životě? Bezpochyby je to každodenní četba Božího slova, osobní
modlitba, modlitba ve společenství, chvály, přítomnost na mši svaté… Je důležité zřeknout se hříchu, přestože jsme
hříšníci a slabí, musíme udělat ve svém srdci rozhodnutí zřeknout se všeho zlého, neboť jsme si zvolili Boha. Proto je
jednou z důležitých „skob“ také svátost smíření, která nám pomůže bojovat proti hříchu. Dále sem také patří naše
starost o bližní, především o ty nejchudší, nejen po materiální stránce, ale i po té duchovní, prostě být starostliví
k tomu, co se děje kolem nás.
„Je mnoho těch, kteří chtějí udělat pokrok v duchovním životě, ale myslí si, že se můžou obejít bez některých těchto
záchranných skob. Vyberou si třeba jen jednu duchovní skobu, a řeknou si, že ostatní nepotřebují,“ upozornil P. Luc na
nebezpečí, že nestačí např. chodit pravidelně na mši svatou, ale nikdy nejít ke svátosti smíření… Podobají se tak tomu,
kdo leze na té stěně, ale nejistí se na každé skobě a může velmi ošklivě spadnout, až na zem. Takže pokud chceme
kráčet dopředu ve svém duchovním životě, tak nemáme na výběr a musíme se jistit na každém záchranném bodě.
Faktem je, že čím více člověk stoupá ve svém duchovním životě, objeví a začne sám „instalovat“ nové záchytné body.
Ty se pak mohou stát jistícím bodem pro další, kteří díky nim budou moci udělat pokrok ve svém duchovním životě.
Každý najde ten záchytný bod, který je pro něho ten pravý. Pro P. Luca je to např. modlitba růžence, která je dle něho
perfektně přizpůsobena našemu uspěchanému životu, neboť ho můžeme mít stále při sobě a můžeme se ho modlit, třeba
i na cestě. Každý má svou jedinečnou cestu a jde dopředu podle toho, jak ho vede Duch Svatý.
Další „doporučenou skobou“ P. Luca je vést si duchovní deník. Zapisovat si do něho sami pro sebe, jaké úžasné věci
nám Bůh učinil, všechny Boží doteky, abychom se mohli v době zkoušek, když ztrácíme odvahu, k těmto chvílím vrátit
a znovu si je připomenout. Je to výborný nástroj k upevnění vztahu s Bohem, sám P. Luc si ho vede již od svých 14 let.
„Bůh se zjevil na hoře Sinaj Mojžíšovi a na hoře se zjevil také Eliášovi. I Ježíš brával pravidelně své učedníky na horu,
Petra, Jakuba a Jana vzal na horu Tábor. Pán rozhodně nechce, abyste zůstali v údolí. On chce, abyste i vy vystoupali
na horu. A proto je třeba se rozhodnout, najít dobrého průvodce, se kterým budete propojeni pevným a pružným
poutem důvěry a je potřeba neignorovat žádný z jistících bodů, které nabízí církev. A jednoho dne, a jsem o tom
přesvědčen, všichni, co jsme zde, budeme shromážděni na hoře hor, na Mount Everestu lásky, v Himaláji lásky u toho,
který nás čeká, u toho, ke kterému všichni chceme jít. Budeme na vrcholu lásku, s Ježíšem Kristem, který čeká vás,
který čeká mě a s kterým pak budeme spojeni již navždy. Amen,“ uzavřel P. René-Luc ochutnávku ze své nové
knihy.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ POCTIVÝ NÁLEZCE: Malý chlapec běží za pánem a křičí: „Pane, vypadla vám
peněženka!“ „Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý, jiný na tvém místě by si ji jistě nechal.“ „A proč? Vždyť ona je prázdná!“
http://www.katolik.vmyto.cz/,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

Připravujeme se na příští neděli (19.8.): 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení – Př 9,1-6, 2. čtení – Ef 5,15-20, Evangelium – Jan 6,51-58

