Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 9. června do 16. června 2019
NEDĚLE 9. ČERVNA 2019 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY, RODIČE Z OBOU
STRAN, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2019 – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE
14:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 11. ČERVNA 2019 – PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
STŘEDA 12. ČERVNA 2019 – STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA RODINU NOVÁKOVU, JÁNOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 13. ČERVNA 2019 – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ
PÁTEK 14. ČERVNA 2019 – PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 15. ČERVNA 2019 – SOBOTA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
20:00 – vigilie Slavnosti Nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější Trojice ve VM (PPM)
NEDĚLE 16. ČERVNA 2019 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ADOLFA BŘENĚ, RODIČE Z OBOU
STRAN, SNACHU MARCELU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
St 12.6., po mši sv., fara VM: Pravidelné setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
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 56 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:
Řím 11.-13.11.2019: Národní pouť ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky české. Generální audience s papežem
Františkem. Podrobné informace viz www.bihk.cz Pokud byste chtěl někdo vyrazit na pouť do Říma společně, tak
se ozvěte do pondělí 10.6. R. Blajdové (775 391 600).
V sobotu 8.6. jsme se s dětmi zúčastnili Diecézního setkání dětí v Hradci Králové. Ve studiu Rádia Proglas jsme si
vyzkoušeli nahrát příspěvky, které budou zařazené do dětského vysílání programu Barvínek v úterý 11.6. v 16.00.
Dále jsme vystoupali na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie a se školskými sestrami z Hoješína jsme se si
vyzkoušeli chválit s vlajkami…

EVANGELIUM: Jan 20,19-23 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech
na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou.“
KRÁTKÉ ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI:
2. VZDAL DÍKY
Eucharistická modlitba: Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „vzal chléb a víno“. Dnes se
zastavíme u toho, že nad nimi vzdal díky. Děkování za pokrm a za nápoj, tak jak je to také zvykem v mnoha našich
rodinách, bylo součástí židovského slavnostního jídla, kterým začínal předvečer sedmého dne v týdnu. Židovské
děkovné a prosebné modlitby nad pokrmem použil u Poslední večeře také Ježíš. V nich má původ eucharistická
modlitba, kterou používáme při mši. V naší eucharistické modlitbě právem klademe největší důraz na proměňování,
kdy kněz zvolna a zřetelně opakuje Kristova slova a všichni z úcty klečí. Tato část nás vynikajícím způsobem spojuje
s Ježíšovou Poslední večeří a s jeho obětí na kříži, kterou Poslední večeře předznamenala. Neměli bychom
ale přehlédnout tzv. epiklézi, což je prosba o Ducha svatého, kterou kněz říká dokonce dvakrát: Nejprve před
proměňováním, když vztahuje ruce nad dary a prosí, aby je Duch svatý proměnil v tělo a krev Ježíše. Druhá epikléze
je po proměňování – tehdy kněz prosí, aby Duch svatý proměnil ty, kdo půjdou ke svatému přijímání, v Ježíšovo tělo,
kterým je církev. Důležitým prvkem eucharistické modlitby je také Amen – závěrečné zvolání všech přítomných.
Znamená, že kněz se modlil také jejich jménem, že se všichni k jeho modlitbě připojili nasloucháním, že jí rozuměli
a že jeho modlitbu potvrzují. A konečně eucharistickou modlitbu konáme „spolu s anděly a svatými“, jak zaznívá
těsně před zpěvem Svatý. Eucharistická modlitba nás totiž spojuje s nebem.
Doplňující texty pro vlastní potřebu
Sv. Jan Zlatoústý: „Není to člověk, kdo způsobuje, že to, co je zde, se stává tělem a krví Krista, ale sám Kristus,
který byl za nás ukřižován. Když kněz pronáší tato slova, je obrazem Krista, ale moc a milost patří Pánu. Říká: ‘Toto
je moje tělo.’ Toto slovo proměňuje předložené věci... Kdysi vyslovená věta ‘toto je moje tělo’ od té chvíle až
do současnosti, a dokonce do Kristova příchodu, u kteréhokoli stolu v kostele dovršuje oběť.“ (De proditione, 1, 6)
Jean Corbon: V eucharistické anafoře je tedy slavena událost Velikonoc. V ní se naplňuje evangelium, v ní Duch
pozvedá naše srdce, aby nám dal účast na nanebevstoupení Pána, na onom jásavém návratu k Otci, v němž je veškerá
skutečnost, která je milostí, konečně osvobozena od smrti a stává se díkůvzdáním… Z oltáře se zvedá volání
ukřižovaného Slova, s nímž se spojuje sténání nevěsty: „Otče, sešli na nás
a na tyto dary svého oživujícího Ducha. Učiň z tohoto chleba svaté tělo
tvého Krista, z toho, co je v tomto kalichu, drahocennou krev tvého
Krista, proměň je svým svatým Duchem.“ Ježíš je vzkříšen jednou
provždy, protože Duch přišel naplnit jeho radikální odevzdanost do vůle
Otce: Kristova smrt byla darem jeho života. Zde spočívá palčivý i jásavý
realismus svátostné epikléze. Bodem začlenění liturgie do našich
posledních časů je naše smrt, smrt, do níž Ježíš vstoupil v krajnosti své
lásky. Nyní k ní soucítění Otce připojuje každého člověka a dává prýštit
svého Ducha z boku milovaného Syna. Událost epikléze spočívá v tomto
daru: Duch Ježíše se rozlévá do smrti člověka, aby mu daroval život.
Rozlévá se na každé tělo, které se mu nabídne, a jeho proměňující energie
dává účast na vzkříšení Ježíše: zraněné údy jsou přičleněny k
neporušitelnému Tělu a žijí v něm.
Děkujeme Sborečku za celoroční doprovázení mší sv.
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na neděli (16.6.2019): Slavnost Nejsvětější Trojice,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení: Př 8,22-31, 2. čtení: Řím 5,1-5, Evangelium: Jan 16,12-15
www.instagram.com/katolik.vmyto

