
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 21. července do 28. července 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 22. ČERVENCE 2019 – SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY 

 16:00  - bohoslužba v Naději (PJK) 

 17:00 – bohoslužba v Penzionu (PPM)      

ÚTERÝ 23. ČERVENCE 2019 – SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVPOPY 

                     10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

STŘEDA 24. ČERVENCE 2019 – STŘEDA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby  

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

             ZA ALOISE A ANNU LOSKOTOVY, DCERU BOŽENU, JEJÍ ZEMŘELÉ DĚTI A ZA DUŠE  

            V OČISTCI 

ČTVRTEK 25. ČERVENCE 2019 – SVÁTEK SV. JAKUBA,  APOŠTOLA    

 08:00   – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

PÁTEK 26. ČERVENCE 2019 – PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)   

                                  ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 27. ČERVENCE 2019 – SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku  

 17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)    

NEDĚLE 28. ČERVENCE 2019 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, ZA MARII FOJTÍKOVOU  

                                 A ZA DUŠE V OČISTCI 

 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 si může zakoupit za 60,- Kč kalendáře na rok 2020.  

 V měsíci červenci 2019 nabízíme možnost vstupu do chrámu sv. Vavřince s možností komentované prohlídky 

a to v pondělky v 10:00 a v 11:00, ve středy v 10:00, v 11:00 a mezi 16:00 – 17:00 a v pátky v 10:00 a v 11:00.  

 Pá 2.8., 20:30 – 21:30: Nikodémova noc. Kostel bude nasvícen svíčkami a bude vytvořen prostor ke ztišení, hrát 

bude meditační hudba. K adoraci jsou všichni zváni. 

 Čt 22.8., chrám sv. Vavřince, 19:00: Benefiční sborový koncert. Účinkují Foerstrovo komorní pěvecké sdružení. 

Jedná se o špičkový amatérský sbor, který patří k nejlepším ženským sborům v ČR a v Evropě, je držitelem řady 

ocenění z domácích i prestižních zahraničních soutěží i festivalů. Sbormistrem a uměleckým vedoucím souboru je 

Jaroslav Brych.  

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 Jako každoročně Vás zve Jednota Orel na Orelskou pouť na Sv. Hostýn 25.8.2019. Hlavní mše v 10 hod - 

celebruje  arcibiskup Jan Graubner. Autobus odjíždí cca v 6.00 hod od Orlovny. Cena dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 

Hlaste se u p. Markové 721109647 

 Ne 18.8., Hora Matky Boží u Králík: Diecézní mariánská pouť 2019. Program 10:00 Pontifikální mše sv. 

v biskupem Janem Vokálem, 13:30 Setkání s barokní hudbou, 15:00 mše sv., celebruje P. Karel Moravec. Během 

odpoledně interaktivní program pro rodiče a děti. 

 Pá 13. – Ne 15.9., Hora Matky Boží u Králík: Víkend pro rodiny na téma „Každý jsme povolaný hlásat Krista“ 

(v rámci příprav na Mimořádný misijní měsíc říjen) Organizuje Centrum pro rodinu a Katechetické centrum 

Biskupství královéhradeckého. Přihlášky nejpozději do 25.8.2019, více viz leták, www.bihk.cz, tel 495 063 430 

 Léto v Národním centru Fatimy v Koclířově (podrobně na www.cm-fatima.cz):    

  sobota 3.8. bude vedena evangelizačním 30-členným týmem založeným P. Eliasem Vellou v programu „Rhema 

celebration“, který bude v Koclířově ve dnech 29.7. – 4.8.2019. Program je součástí misijního roku i součástí pokání, 

smíru a návratu ke křesťanským kořenům, ve spojení s hlavním záměrem národní listopadové pouti do Říma. 

 19.-25.8. Misijní program pro mladé rodiny 

NEDĚLE 21. ČERVENCE 2019 – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
  09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                       ZA JAROMÍRA KALIBÁNA A RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU 

                       MARII, BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU A ZA DUŠE V OČISTCI 

  10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

  13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 

 

http://www.bihk.cz/


EVANGELIUM:  U Marie a Marty je Ježíš vítán, je přijat jako prorok.  Zápletka je postavena na dvojím nevhodném 

jednání: ženy v domě mají obsluhovat hosta (toto pravidlo poruší Marie) a domácí spory nemá řešit vzácný host 

(poruší Marta). Ježíš využije pro poučení přesahující aktuální spor.  

 

Lk 10,38-42  Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se 

jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práýce s obsluhou. Přistoupila 

k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi 

pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je 

třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ 

 

CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ  
 

 

1. katecheze: »poskytl jim důkazy, že žije... přikázal...aby čekali na Otcovo zaslíbení«  

Promluva papeže Františka při generální audienci dne 29.5.2019  

(převzato z www.radiovaticana.cz)    

 

Začínáme dnes nový cyklus katechezí o knize Skutků apoštolů. Tato biblická kniha, kterou napsal evangelista svatý 

Lukáš, vypráví o cestě. O jaké cestě? O cestě evangelia světem, a ukazuje nám, jak podivuhodně se snoubí Boží Slovo 

a Duch svatý, který zahajuje evangelizaci. Aktérem Skutků je právě tento živý a účinný pár: Slovo a Duch. 

Bůh »sesílá svůj rozkaz na zemi« a »rychle běží jeho slovo« - jak říká Žalm (147,4). Boží Slovo běží, je dynamické, 

zavlažuje každou půdu, na kterou padne. Co je jeho silou? Svatý Lukáš nám říká, že lidské slovo je účinné nikoli díky 

rétorice, tedy řečnickému umění, nýbrž Duchem svatým, který je dynamis, dynamikou Boha, Jeho silou, která má moc 

očistit slovo a učinit jej nositelem života. Kupříkladu Bible podává příběhy a lidská slova, ale jaký je rozdíl mezi Biblí 

a dějepisnou knihou? V tom, že biblických slov se ujímá Duch svatý, který jim dává obrovskou sílu, jinou sílu,  

a pomáhá nám, aby tato slova byla účinnou setbou svatosti, setbou života. Když navštíví Duch lidské slovo, uděluje 

mu dynamiku jako „dynamit“, takže je schopné zapalovat srdce, bořit schémata, rezistence a dělící zdi, otevírá nové 

cesty a rozšiřuje hranice Božího lidu. Uvidíme to během těchto katechezí nad knihou Skutků apoštolů. 

Tím, kdo dává zvučnost a pronikavost našemu tak křehkému slovu, schopnému dokonce lhát a vymaňovat se ze svojí 

odpovědnosti, je pouze Duch svatý, skrze něhož byl zrozen Boží Syn; Duch svatý, který jej pomazal a pověřil 

posláním; Duch svatý, díky němuž vyvolil svoje apoštoly a který byl zárukou vytrvalosti a plodnosti jejich zvěstování 

a je i dnes zárukou našeho zvěstování. 

Evangelium končí Ježíšovým vzkříšením a nanebevstoupením, a děj Skutků apoštolů začíná právě odtud, hojností 

života Vzkříšeného, jež se vlévá do Jeho církve. Svatý Lukáš nám říká, že Ježíš »poskytl po svém utrpení mnoho 

důkazů, že žije: po čtyřicet dní se zjevoval a mluvil o Božím království« (Sk 1,3). Jednání Vzkříšeného je nanejvýš 

lidské, když společně se svými apoštoly jí a vybízí je, aby s důvěrou očekávali naplnění Otcova zaslíbení: »budete 

pokřtěni Duchem svatým« (Sk 1,5). 

Křest Duchem svatým je totiž zkušenost, umožňující vstupovat do osobního společenství s Bohem, mít podíl  

na všeobecnosti Jeho spásonosné vůle, obdržet dar parrhesie, tzn. odvahu, schopnost pronášet slovo jako „Boží děti“: 

jasné, svobodné, účinné a plné lásky vůči Kristu i bratřím. 

Není tedy zapotřebí si vybojovat, vydobýt či zasloužit Boží dar. Všechno je dáno zdarma a ve svůj čas. Pán dává 

všechno zdarma. Spása se nekupuje, neplatí: je darem daným zdarma. Ohledně touhy znát předem čas, kdy dojde 

k událostem, které předpověděl, Ježíš odpovídá: »To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní 

moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém 

Judsku a Samařsku, ano až na konec země« (Sk 1,7-8). 

Vzkříšený vybízí svoje, aby neprožívali přítomnost úzkostně, ale stali se spojenci času, uměli čekat na rozuzlení 

posvátných dějin, které nebyly přerušeny, nýbrž pokračují, a dovedli očekávat „kroky“ Boha, který je Pánem času i 

prostoru. Vzkříšený vybízí svoje, aby „nevymýšleli“ svoje poslání, nýbrž počkali, až Otec dynamizuje jejich srdce 

svým Duchem, aby mohli vydávat svědectví  v misijním poslání, schopném šířit se z Jeruzaléma až do Samařska, 

překonat hranice Izraele a dojít až na periferie světa. 

Toto očekávání prožívají apoštolové společně jako rodina v Pánu v hořejší místnosti či večeřadle, jehož stěny stále 

dosvědčují dar, kterým se Ježíš odevzdal svým v eucharistii. A jak očekávají tuto sílu, Boží dynamis? Vytrvale se 

modlí jako by jich nebylo mnoho, nýbrž jen jeden. Jednomyslně setrvávali v modlitbách. Modlitba totiž přemáhá 

samotu, pokušení i podezření a otevírá srdce ke společenství. Přítomnost žen a Marie, Ježíšovy matky, tuto zkušenost 

zesiluje. Ony se naučily od Mistra jako první dosvědčovat věrnost lásce a moc společenství, přemáhající každou 

bázeň. 

Prosme také Pána o trpělivost vyčkat jeho kroků, „nevymýšlet“ si Jeho dílo, zůstat poddajní v modlitbě, vzývat Ducha 

a pěstovat umění církevního společenství. 

 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

 

Připravujeme se na neděli (28.7.2019): 17. neděle v mezidobí, 

1. čtení: Gn 18,20-32, 2. čtení: Kol 2,12-14, Evangelium: Lk 11,1-13 

http://www.radiovatica/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto/

