Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 19. května do 26. května 2019
NEDĚLE 19. KVĚTNA 2019 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ALENU KOŠNAROVOU A RODIČE
10:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Knířově (PPM)
17:30 – májová pobožnost (PPM)
PONDĚLÍ 20. KVĚTNA 2019 – PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA
16:00 – mše sv. v Naději (PJK) 18:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2019 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
15:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince u příležitosti 99. narozenin P. Jiřího Mannla (biskup J. Kajnek)
STŘEDA 22. KVĚTNA 2019 – STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu ve VM (PJK)
ZA VLADIMÍRA KYSILKU, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 23. KVĚTNA 2019 – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ANTLOVOU,
RODIČE Z OBOU STRAN, ZA CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 24. KVĚTNA 2019 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (Noc kostelů)
18:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
PODĚKOVÁNÍ ZA DAR SVOBODY A ZA MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
SOBOTA 25. KVĚTNA 2019 – SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (P. Horák)
17:30 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Horák)
ZA VLADIMÍRA ČIHÁKA, ŽIVÉ, ZEMŘELÉ ČLENY RODINY ČIHÁKOVY, MICHALCOVY
A JANECKÝCH A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 26. KVĚTNA 2019 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MANŽELE ANDRLOVY, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTI
10:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Knířově (PJK)
P. Jiřímu Mannlovi přejme vše nejlepší k jeho 99. narozeninám, hodně
Božího požehnání a sil na jeho cestě životem. Toto významné jubileum s ním
oslavíme v úterý 21.5. při mši svaté, kterou bude celebrovat královéhradecký
pomocný biskup Josef Kajnek a koncelebrovat budou kněží nejen z hnutí
Focolare. Po mši svaté jste zváni před kostel na oslavu, kde budete moci
jubilantovi osobně poblahopřát.
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
St 22.5., fara VM, po mši sv. - Pravidelné setkání nad liturgií následující
neděle s P. Janem Kunertem.
Prosíme, abyste nahlásili své nemocné, kteří by měli zájem o pravidelnější návštěvy. Kněz by zájemcům nabídl 1x
za měsíc svátost smíření a Eucharistii. S dalšími návštěvami by vypomohli akolyté. Prosíme o vyplnění lístků.
Pá 24.5.: NOC KOSTELŮ: Ještě prosíme o obsazení 4 služeb ke vchodu do sv. Vavřince alespoň 1 služby 22:0023:00 k úkolům pro děti do sv. Vavřince. Úklid kostela Nejsvětější Trojice proběhne ve středu od 15:00 hodin.
Pokud někdo může podpořit úklid schodiště ke kůru a ke zvonům, prosím, nahlaste se.
Při sobotní a nedělní sbírce ve farnosti VM (ve dnech 11.–12.5.2019) určené na kněžský seminář a formace
bohoslovců se vybralo celkem 5.775,- Kč. Při sbírce určené na pastorační aktivity v diecézi se při mši sv. dne
14.4. v našich farnostech vybralo celkem: Vysoké Mýto 6.662,- Kč, Knířov 305,- Kč, Vraclav 711,- Kč, Zámrsk
410,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Na neděli 26.5. vyhlásilo Biskupství Hradec Králové mimořádnou sbírku
určenou na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
29.6.-13.7.: Letní dětský tábor Vranice 2019 - při celotáborové etapové hře se vydáme na Cestu kolem světa za
80 dní dle románu Julese Verna. Cena pro jedno dítě: 3.200 Kč. Již je přihlášeno 51 dětí.
14.-20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2019 aneb prázdniny s malým oslíkem - Cena 1.600 Kč/dítě 3-15 let,
2.100 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je 18 dětí a 10 dospělých.

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Út 4.6., Šemberovo divadlo: benefiční promítání dokumentárního filmu Daleko za sluncem.
So 8.6., Hradec Králové, 9–14h: Diecézní setkání dětí. Děti budou mít možnost procházet různými stanovišti,
která pro ně připravily pracovnice Katechetického a pedagogického centra. Mši sv. povede biskup Jan Vokál. Téma
setkání je letos zaměřeno na misijní činnosti. Děti si budou moci vyzkoušet, jak evangelizovat prostřednictvím
různých sdělovacích prostředků, ale i poznávat, jak mohou být misionáři ve svém okolí. Setkání se realizuje ve
spolupráci s Papežskými misijními díly, projektem Adopce na dálku a rádiem Proglas. Program: od 8:30
registrace, 9:00 zahájení v kostele Panny Marie, 9:15 mše sv., 10:15 registrace, 10:30 – 13:30 program na
jednotlivých stanovištích, 13:00 – 13:30 oběd z vlastních zásob, 13:30 – 14:00 závěr v kostele Panny Marie.
Chystáme se, že s dětmi z našich farností se tohoto setkání zúčastníme, prosíme tedy rodiče o spolupráci.
Pá 7. (19:00) – Ne 9.6. (zakončení obědem), Hora Matky Boží u Králík: Duchovní obnova pro ženy. Téma –
O povolání ke svatosti v dnešním světě. Vede P. ICLic. Karel Moravec. Cena 1200,- Kč. Přihlášky do 27.5.2019.
EVANGELIUM: Jan 13,31-33a.34-35 Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven
v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové
přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
INŽENÝRKA CHEMIE A LAIČKA OPUS DEI GUADALUPE ORTIZOVÁ DE
LANDÁZURI BYLA TUTO SOBOTU BLAHOŘEČENA
Svatost je opravdu pro všechny a důkazem je toho španělská profesorka chemie Guadalupe
Ortizová de Landázuri, která byla tuto sobotu 18. května v Madridu blahořečena. Stala se tak
třetím členem Opus Dei, po svatém Josemaríovi Escrivá de Balaguer a blahoslaveném
Álvarovi del Portillo, vyzdvihnutým k úctě oltáře, a první blahoslavenou laičkou Díla.
„Guadalupe je vzorem svatosti uprostřed světa, je to příklad úplně obyčejného života. První,
co zjistíš, když nahlédneš na její život, je naprostá normálnost a přirozenost. Ano, dobrá nálada, výtečná nálada,“
řekl o budoucí blahoslavené na webu Opus Dei postulátor jejího blahořečení otec José Carlos Martín de la Hoz.
Guadalupe Ortizová de Landázuri se stane první ženou, která bude blahoslavená, a jejíž cestou byla spiritualita Opus
Dei. „Zapíše se do seznamu svatých jako žena, která se stala svatou uprostřed světa prostřednictvím profesionální
práce,“ uved dále postulátor a dodal: „V tomto smyslu je v Opus Dei svatořečený zakladatel, blahoslavený jeho
nástupce, Álvaro del Portillo, a první laik, první člověk, který není knězem ani řeholníkem, prostě obyčejný člověk, se
kterým se Bůh setkal na cestě jeho života.“
„Guadalupe je velkým darem Boha církvi,... když o ní mluvíme, mluvíme o příběhu Boží lásky uskutečněném v jedné
osobě,“ uvedl kardinál Giovanni Angelo Becciu, který bude první laičku díla Opus Dei tuto sobotu 18. května v
Madridu blahořečit.
Jako jedna z prvních žen vystudovala chemii: Guadalupe Ortizová de Landázuri se narodila 12. prosince roku 1916
v Madridu na svátek Panny Marie Guadalupské. V roce 1933 ukončila střední školu a stala se jednou z prvních
studentek chemie na vysoké škole. Studovala s výborným prospěchem, ačkoli svá studia musela v roce 1936 po
vypuknutí španělské občanské války přerušit.
Setkání se zakladatelem Opus Dei změnilo směr jejího života: Po ukončení studií v roce 1941 nějakou dobu
vyučovala, aby finančně vypomáhala své rodině. V roce 1944 poznala svatého Josemaríu Escrivu, zakladatele Opus
Dei, který jí pomohl objevit, že profesionální práce a obyčejný život jsou místem setkávání s Kristem. Krátce poté
požádala o přijetí do Opus Dei.
Od té chvíle se Guadalupe naplno snažila hledat důvěrný vztah s Bohem a podílela se na různých apoštolských
aktivitách. V Madridu a Bilbau např. vedla hospodářskou správu dvou škol a organizovala zde vzdělávací kurzy pro
začínající zaměstnankyně. V Madridu měla navíc na starosti řízení dívčí vysokoškolské koleje.
Apoštolská mise v Mexiku: Pro její velkodušnost, pevnost charakteru a radost ji zakladatel v roce 1950 požádal, aby
začala apoštolskou práci žen Opus Dei v Mexiku. Do své nové vlasti se vypravila 5. března téhož roku. Zde řídila
další kolej pro vysokoškolské studentky, které vedla k prohlubování lidské a křesťanské formace a k tomu, aby své
znalosti daly do služby druhým. Zároveň hledala spolupráci zaměstnaných žen a žen v domácnosti, kterým se snažila
předat svou křesťanskou víru.
Touha přivádět lidi k Bohu ji naplňovala až do konce života: V roce 1956 se Guadalupe přestěhovala do Říma a o
rok později se vrátila do Španělska: projevila se u ní vážná srdeční nemoc a byla operována pro mitrální stenózu. Poté,
co se zotavila, získala doktorát s nejvyšším možným oceněním – Národní cenu Juana de la Ciervy za výzkum, a
rovněž dostala místo profesorky přírodních věd na škole postgraduálního studia. Současně měla na starosti formaci a
vedení v Opus Dei. Její život naplňovala až do konce jediná touha: svou radostí a přátelstvím přivádět k Bohu lidi
kolem sebe. Zemřela v Pamploně 16. července 1975 v pověsti svatosti.
MODLITBA KE GUADALUPE PRO SOUKROMOU POBOŽNOST
Bože Otče, dej, ať na přímluvu Tvé služebnice Guadalupe umím jako ona vykonávat běžnou práci s láskou a
předávat lidem kolem sebe víru a radost, aby Tě poznalo a milovalo mnohem více lidí. Oslav milostivě svou
služebnici a uděl mi milost, o kterou tě prosím. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.
Připravujeme se na neděli (26.5.2019): 6. neděle velikonoční, 1. čtení:
http://www.katolik.vmyto.cz/,
Sk 15,1-2.22-29, 2. čtení: Zj 21,10-14.22-23, Evangelium: Jan 14,23-29
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz

