Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 16. června do 23. června 2019
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)
PONDĚLÍ 17. ČERVNA 2019 – PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – bohoslužba slova v Naději
17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 18. ČERVNA 2019 – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 19. ČERVNA 2019 – SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
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)
NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ BOŽÍ POMOC A OCHRANU
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 20. ČERVNA 2019 – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
10:30 – mše sv. ze Slavnosti Těla a krve Páně v Ledaxu (PPM)
PÁTEK 21. ČERVNA 2019 – PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA ŽAMPACHA A CELÝ ROD
SOBOTA 22. ČERVNA 2019 – SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
11:00 – obnova manželských slibů při příležitosti 50 let společného života manželů Dolejšových
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 23. ČERVNA 2019 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině – slavnost Petra a Pavla (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 – mše sv. s prvním sv. přijímáním dětí v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
St 19.6., po mši sv., fara VM: Pravidelné setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.
Při sobotní a nedělní mši sv. se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem: 5.820,- Kč (ve dnech 1. - 2.6.2019)
a 4.887,- Kč (ve dnech 8. – 9.6.2019). Všem dárcům děkujeme! Příští neděli 23.6. bude sbírka na charitu.
Pá 21.6., 15:00: Prosíme o pomoc s instalací břízek v kostele sv. Vavřince. Nahlaste se, prosím, P. P. Mistrovi.
Děkujeme.
Pá 21.6., 18:30, fara VM: Biblická hodina
Poslední hodina náboženství na Vraclavi bude v pátek 21.6., ve Vysokém Mýtě proběhne v pondělí 24. června.
Zveme všechny děti a i vás rodiče sourozence dětí na farní zahradu. Hlavní program proběhne od 14.00 do 15.00,
pokud je to možné, prosíme o omluvení dětí z výuky. V čase před a po budete moci podpořit misie vyráběním
drobných dárků, které se budou prodávat v rámci misijního jarmarku v neděli 30.6. po mši sv. v kostele ve VM.
Čeká nás zábavný program plný soutěží, vyrábění a zábavy.
Ne 23.6.: Slavnost Těla a krve Páně: Dle rozhodnutí Pastorační rady bude možnost přijmout pitím z kalicha.
Tato možnost přijímání pitím z kalicha bude nabídnuta uprostřed v levé řadě (v pohledu od hlavního vchodu). Na
ostatních místech bude podáváno podobojí namáčením.
Ne 23.6.: Slavnost Těla a krve Páně se přesouvá ze čtvrtku na neděli. Prosíme děvčata a chlapce o podporu
slavnosti Božího Těla tím, že si v neděli vezmou sváteční oblečení a košíčky s květinovými lístky. Prosíme
o nabídku ze stran rodičů ohledně nazdobení oltářů.
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 66 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 20 dětí a 11 dospělých.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Ne 30.6.: Knapovecká pouť. Program (13:00 – prohlídka kostela a kaple s výkladem, 15:00 – poutní mše sv.,
16:00 – country kapela Šedous band, 17:30 – ukázka požárního útoku SDH Knapovec, pro děti 16:30 – divadelní
pohádka Kuba a tři čerti, kolotoč a další atrakce). Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí.
So 29.6. a Ne 30.6., Svatá Hora u Příbrami: Slavnost korunovace. Podrobný program viz leták ve farní vitríně.
Út 2.7., zámecké nádvoří zámku Litomyšl, 21:30: v rámci festivalu Smetanova Litomyšl bude uvedeno představení
Hry o Marii od Bohuslava Martinů v podání Janáčkovy opery Národního divadla v Brně.

EVANGELIUM: Jan 16,12-15 Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno,
co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
KRÁTKÉ ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI:
3. LÁMAL: Eucharistie a jednota církve
Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „vzdal díky nad chlebem a vínem“. Dnes se zastavíme
u toho, že chléb rozlámal. Rozlomení hostie během zpěvu Beránku Boží je tak nenápadným gestem, že se může
snadno stát, že si ho někdo třeba ani nevšimne. V židovské večeři patřilo gesto lámání chleba otci, který se stará
o svou rodinu a o ty, kdo jsou mu svěřeni. Bylo to také gesto pohostinnosti, péče o ty, kdo jsou chudí nebo na cestách.
Když Ježíš rozlámal chléb, bylo to shrnutí jeho celého životního příběhu, jeho rozdání se pro druhé a zároveň
předznamenání jeho oběti na kříži. A konečně rozlámání chleba je gesto jednoty. Ti, kdo pojídají kousky jednoho
chleba, patří k sobě.Při mši se většinou láme jen jedna kněžská hostie, ale i dnes má toto gesto svůj význam.
Eucharistie nás učí, že patříme do Boží rodiny, o kterou Bůh Otec pečuje. Učí nás také, že jsme chudými poutníky,
kteří potřebují velkorysost svého Boha. Když se ve mši láme chléb, máme doslova před očima, že i pro nás Ježíš
obětoval, rozdal svůj život. A když spolu s ostatními přijímáme chléb proměněný a rozlámaný na oltáři, Kristovo tělo,
skutečně jsme s nimi sjednoceni, „zpečeni“ do jediného těla Kristova, kterým je církev.
Doplňující texty
Didaché: „Modlitba při lámání chleba: ‘Jako byl tento chléb, který lámeme, roztroušen po horách a shromážděný se
stal jedním, tak ať je shromážděna tvá církev od končin země do tvého království.’“ (Didaché, 9)
Sv. Jan Zlatoústý: Poznejme div této svátosti, cíl jejího ustanovení, účinky, které vyvolává. Stáváme se jedním tělem,
praví Písmo, údy z jeho těla a kostmi z jeho kostí. Toto působí pokrm, který on nám dává: Mísí se s námi, abychom
všichni byli jedno, jako je tělo spojeno s hlavou. (In Joannem, 46)
Sv. Augustin: Jste-li tělo Kristovo a jeho údy, je na oltáři Páně předkládáno vaše tajemství a vy přijímáte své
tajemství... Říká se ti: „Tělo Kristovo“ a ty odpovídáš: „Amen.“ Buď tedy údem Kristovým, aby tvé „amen“ bylo
upřímné. (Sermones, 272)
4. DÁVAL: Svaté přijímání
Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „chléb lámal“. Dnes budeme mluvit o tom, že jej –
spolu s vínem – dával svým učedníkům. Bůh stvořil člověka tak, že musí jíst a pít, bez pokrmu se neobejde. Ale aby
lidem došlo, že ve skutečnosti se – více než bez jídla a pití – neobejdou bez Boha, stává se sám Boží Syn pokrmem
a nápojem. A to, co v našem životě působí normální strava: totiž že udržuje život, dává sílu, také radost a jiskru, to
nám nadpřirozeným způsobem dává přijímání eucharistie: udržuje náš život až tak, že bude trvat věčně, dává nám sílu
mít rádi druhé, dává našemu vnitřnímu životu radost a jiskru Ducha svatého. Kdykoli jíme normální pokrm, ten se
v nás mění v naše tělo. Naše tělo si přizpůsobí jídlo. Ale kdykoli přijímáme eucharistický pokrm, děje se něco
opačného. Ježíš v eucharistii je živý, on je silnější – a on si přizpůsobí nás. Svatým přijímáním se stáváme Ježíši
podobnými: Už nežijeme my, ale žije v nás on. Můžeme mít rádi, jako měl on. Můžeme lámat a dávat svůj život
pro druhé jako on. Můžeme žít věčně jako on. Jako byl on bez hříchu, tak také my dostáváme sílu hříchu odolat. Jako
bylo jeho tělo vzkříšeno, tak bude také naše. Díky eucharistii.
Doplňující texty
Sv. Augustin: Slyšel jsem tvůj hlas: „Jsem pokrm velkých: staň se velkým, a budeš mne jíst. A nebudeš mě ty
proměňovat v sebe jako pokrm pro tělo, ale budeš proměňován ve mne.“ (Vyznání, 8, 10)
Sv. Cyril Alexandrijský: Abychom splynuli s Bohem a mezi sebou, ačkoli má každý svůj odlišný svéráz, vymyslel si
jednorozený Syn skvostný prostředek: Jediným tělem, totiž svým vlastním, posvěcuje své věřící v tajemném
společenství a působí, že jsou jedno tělo s ním a mezi sebou. (In Joannem, 11)
Katechismus katolické církve: Co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě, to podivuhodným způsobem
uskutečňuje přijímání v našem duchovním životě. ... Přijímání nás odděluje od hříchu. ... Jako tělesný pokrm slouží k
tomu, aby obnovil ztracené síly, tak eucharistie posiluje lásku, která má v každodenním životě sklon slábnout; takto
oživovaná láska zahlazuje všední hříchy. ... Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji spojeni s Kristem.
Stejným poutem je Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom jediném těle.
BOŽÍ TIPY NA PRÁZDNINY ANEB UŽ VÍTE, KAM NA DOVOLENOU?
Čas prázdnin a dovolených je již za dveřmi a možná přemýšlíte, kam ve chvílích
odpočinku vyrazit. Vybízí nás k němu i sám Ježíš, který svým učedníkům řekl:
„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ (Mk 6,31) Jak tedy s
volným časem naložit a spojit příjemné třeba s poznáním něčeho nového?
Na webu www.cirkev.cz najdete několik tipů napříč celou republikou...
www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto/

Připravujeme se na neděli (23.6.2019): Slavnost Těla a Krve Páně,
1. čtení: Gn 14, 18-20, 2. čtení: 1 Kor 11,23-26, Evangelium: Lk 9, 11b-17

