Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 19. srpna do 26. srpna 2018
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 (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 20. SRPNA – PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
17:30 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 21. SRPNA – PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 22. SRPNA – PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM, společné modlitby
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM
ČTVRTEK 23. SRPNA – ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
PÁTEK 24. SRPNA – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA A MARII KVAPILOVY,
ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY, ZA JEJICH RODINY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 25. SRPNA – SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
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
NEDĚLE 26. SRPNA – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V zadní části kostela (knihovna) si můžete pravidelně vždy po nedělní mši sv. zakoupit za 15 Kč poslední číslo
Katolického týdeníku.

Seminář obnovy v Duchu Svatém: pondělky 24.9.-24.11.2018 (18.30–20.30) a soboty 20.10., 10.11.,
24.11. (od 14.00). 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).
V pondělí 3.9. navštíví naši farnost P. M. Kolovratník a Helena Johnová z České Třebové, kteří vám
seminář představí a zodpoví na vaše dotazy.
Od září začne přípravu na přijetí svátosti biřmování. Pro dospělé bude seminář obnovy v Duchu sv. součástí
přípravy. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi.
V neděli 26.8. proběhne vzpomínková akce u sochy Přemysla Otakara II. Připomínáme si výročí 740 let od úmrtí
zakladatele města. Začátek v 10 hod.
S nabídkou květinových darů se obracejte do středy 22.8. na paní Smolákovou (tel. 606 690 687).
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.
Neděle 2.9.: při nedělní mši sv. bude sbírka na církevní školy
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Pá 14.9., kostel Nanebevzetí P. Marie - Letohrad – Orlice, 19:00: koncert Pavel Helan Trio (zve oblastní
charita Ústí nad Orlicí, dobrovolným příspěvkem podpoříte činnost Oblastní charity)
Čt 20.9. (zahájení), Domácí hospic-klub Alfa-Omega (budova oblastní charity Ústí nad Orlicí), 15:30: Setkávání
pozůstalých. Klub je otevřen pro všechny – nejen pro rodiny pacientů hospicové péče. Více viz tel. 731 402 331.
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 6,51-58 Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento

chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali:
„Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho
vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To
je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“

CÍLE SEMINÁŘŮ ŽIVOT V DUCHU:
Každý účastník je nově pozván k:
* Rozhodnutí a odevzdání se přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele
* Obrácení odvrátit se od všeho, co jej odděluje od Boha a přiklonit se jeho lásce
* Vylití Ducha * Učednictví a služba * otevřít se novému vylití Ducha a jeho darů (křtu v Duchu svatém)
* Společenství - závazně se zapojit do společného života nějaké křesťanské skupiny a farní obce
* dále růst do hloubky života s Kristem a nechat se vyzbrojit ke svědectví slovem i skutkem
"Jde zde o zkušenost, že mě Bůh miluje zcela osobně. Tato láska říká, že Bůh mě přijímá takového, jaký jsem, že mě
odpustil mé hříchy a že ho skutečně smím oslovovat 'TY' a 'Otče'. To není nějaký momentální náboženský pocit
blaženosti. Jsem zde přijímán a vtahován do nového vztahu k Bohu, který trvá a nepomíjí. Tato zakoušená Boží láska
působí rozhodné, odvážné a celostné nasazení se pro Ježíše a pro společenství, v kterém dotyčný žije. Boží láska
osvobozuje a tato láska se zviditelňuje v darech, které Bůh dává ke službě a k životu ve společenství. Onen výraz 'křest
Duchem' opisuje tuto zkušenost proměňující a nově tvořící Boží lásky, jež je zároveň silou, která lidi uschopňuje ke
službě v církvi." (Herbert Schneider, SJ)
Cyklus katechezí o křtu: KŘEST JAKO SÍLA K PŘEKONÁNÍ ZLA
Promluva papeže Františka při generální audienci dne 25.4.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)
Pokračujeme v našich úvahách o křtu, a to stále ve světle Božího slova. Evangelium totiž osvěcuje
kandidáty na křest a vzbuzuje v nich přilnutí k víře: „Vždyť křest je zcela zvláštním způsobem „svátostí
víry“, protože je svátostným vstupem do života víry“ (Katechismus katolické církve, 1236). Víra je
odevzdání sebe sama Pánu Ježíši, kterého uznáváme za „pramen vody tryskající do života věčného“ (Jan 4,14), za „světlo
světa“ (Jan 9,5), za „vzkříšení a život“ (Jan 11,25), jak se ještě dnes v přípravě učí katechumeni, kteří se blíží k přijetí svátosti
křesťanské iniciace. Katechumeni, které vychovává naslouchání Ježíši, Jeho učení a dílo, tak opětovně prožívají to, co zakusila
samařská žena, žíznící po živé vodě, či slepec, který otevírá zrak světlu, anebo Lazar vycházející z hrobu. Evangelium v sobě
nese sílu, která proměňuje člověka, jenž ho přijímá s vírou, a vymaňuje ho z ďáblovy nadvlády, aby se naučil sloužit Pánu
v radosti a novosti svého života.
Ke křtitelnici nikdy nepřicházíme sami, nýbrž nás doprovází modlitba celé církve, jak připomínají litanie ke svatým, které
předcházejí modlitbě exorcismu a pomazání olejem katechumenů. To jsou gesta, která již od nepaměti ujišťují všechny, kteří
se již brzy znovu narodí jako Boží děti, že modlitba církve jim pomáhá v boji se zlem, doprovází je na cestě k dobru a přispívá
k tomu, aby se vyprostili z moci hříchu a mohli tak přejít do království božské milosti. Modlitba církve. Církev se modlí a
modlí se za všechny, za každého z nás! My, církev, se za druhé modlíme. Modlit se za druhé je něco velmi krásného. Kolikrát
se vůbec nemodlíme, protože zrovna nic naléhavě nepotřebujeme. Měli bychom se ale, ve spojení s církví, modlit za druhé:
„Pane, prosím tě za potřebné lidi, za ty, kteří nemají víru...“ Nezapomínejte – modlitba církve probíhá neustále, avšak my do
ní máme vstoupit a modlit se za všechen Boží lid a za lidi, kteří modlitbu potřebují. Z tohoto důvodu se příprava dospělých
katechumenů vyznačuje opakovanou modlitbou exorcismu, kterou nad nimi kněz pronáší (srov. KKC 1237) a která žádá o
vysvobození ze všeho, co odděluje od Krista a brání niternému sjednocení s Ním. Také v případě dětí prosíme Boha, aby je
vysvobodil z prvotního hříchu a posvětil je na příbytek Ducha svatého (srov. Křestní obřady pro křest malých dětí, 56). Děti.
Modlit se za děti, za jejich duchovní a tělesné zdraví. To je způsob, jak děti chránit modlitbou. Jak dokládá evangelium, sám
Ježíš bojoval se zlými duchy a vyháněl je, aby poukázal na příchod Božího království (Mt 12,28) – jeho vítězství nad
ďáblovou mocí uvolňuje prostor Boží svrchovanosti, která přináší radost a smiřuje se životem.
Křest není jakési kouzelné zaříkávání, nýbrž dar Ducha svatého, který jeho příjemce uschopňuje k boji proti duchu zla, na
základě víry, že „Bůh poslal na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl člověka z temnot do svého
podivuhodného světla“ (srov. Křestní obřady pro křest malých dětí, 56). Ze zkušenosti víme, že křesťanský život trvale
podléhá pokušení, zejména pokušení odloučit se od Boha, jeho vůle a společenství, abychom upadli do osidel světských
svodů. Křest nás na tento každodenní zápas připravuje a dodává k němu sílu. Rovněž posiluje v boji s ďáblem, který, jak říká
sv. Petr, se nás jako lev snaží zhltnout a zničit.
Kromě modlitby předchází křtu pomázání prsou olejem křtěnců, kteří „z něj čerpají sílu, aby se zřekli ďábla a hříchu dříve,
nežhttp://www.katolik.vmyto.cz/,
přistoupí ke křtitelnici a zrodí se k novému životu“ (Žehnání olejů, úvod, 3). Antičtí zápasníci se polévali olejem, který
proniká
do 420
tělesných
tkání a blahodárně v nich působí, aby posílili svalstvo a snáze se vyprostili z protivníkova sevření.
tel. 465
983, rkfvmyto@tiscali.cz
V ohledu na tuto symboliku zavedli první křesťané zvyk pomazávat tělo kandidátů na křest olejem, který požehnal biskup
(Toto je modlitba pronášená při žehnání oleje katechumenů a vyjadřující jeho význam: Bože, sílo svého lidu, na tebe
spoléháme, když podle tvé vůle užíváme oleje jako znamení síly. Prosíme tě, požehnej tento olej pro naše katechumeny; a
všem, kteří budou tímto olejem označeni, dej moudrost a sílu svého Svatého Ducha, aby stále lépe rozuměli Kristovu evangeliu
a aby v nich rostlo odhodlání Krista následovat. Přijmi je za své syny a dej jim nový život ve své církvi - Obřad žehnání olejů,
Čtvrtek Svatého týdne), aby tak skrze toto „znamení spásy“ vyšlo najevo, že moc Krista Spasitele posiluje v boji proti zlu a
vítězí nad ním (srov. Křestní obřady pro křest malých dětí, 105).
Je namáhavé zápasit se zlem, uniknout jeho klamu, opětovně nabrat sílu po vyčerpávajícím boji, avšak je nutné vědět, že celý
křesťanský život je zápas. Zároveň je ovšem třeba vědět, že nejsme sami a že se Matka církev modlí za to, aby její děti,
znovuzrozené ve křtu, nepodlehly nástrahám zlého, nýbrž zvítězily nad nimi mocí Kristovy Paschy. Jestliže nás posiluje
Vzkříšený Pán, který přemohl vládce tohoto světa (Jan 12,31), můžeme také my ve víře sv. Pavla opakovat: „Všechno mohu
v tom, který mi dává sílu“ (Flp 4,13). Všichni můžeme zvítězit a všechno přemoci, avšak silou, kterou dává Ježíš.

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otřel si pot
z čela a řekl: „Konečně stín!“
Připravujeme se na příští neděli (26.8.): 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
http://www.katolik.vmyto.cz/,
1. čtení – Joz 24,1-2a.15-17.18b, 2. čtení – Ef 5,21-32, Evangelium – Jan 6,60-69
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

