Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 4. srpna do 11. srpna 2019
NEDĚLE 4. SRPNA 2019 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 5. SRPNA 2019 – PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
13:30 – pohřeb Eleny Mikové v chrámu sv. Vavřince (PPM)
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 6. SRPNA 2019 – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 7. SRPNA 2019 – STŘEDA 18. 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)
ČTVRTEK 8. SRPNA 2019 – PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 9. SRPNA 2019 – SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE,
PATRONKY EVROPY
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH
SOBOTA 10. SRPNA 2019 – SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – poutní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 11. SRPNA 2019 – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – slavnostní poutní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V kostele sv. Vavřince můžete shlédnout během měsíce srpna výstavu o sv. Janu Pavlem II., kterou nám
zapůjčilo ostravské Centrum pro rodinu s cílem získat podporu pro své aktivity.
V měsíci srpnu 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, v soboty vstup volný mezi 11:00 – 12:00, v neděli po skončení bohoslužby cca v 10:00.
Čt 8.8. po mši sv. zveme na faru nejen seniory na společné posezení a povídání s p. Františkem Mistrem.
V zadní části kostela nabízíme k prodeji: Poezie Nového zákona od Františka Kávy Týneckého (jedná se o
přebásněný Nový zákon) a Bibli svatou (podle posledního vydání Kralického z roku 1613).
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.
Ne 1.9., 15:30, chrám sv. Vavřince: slavnostní požehnání do nového školního roku a poděkování za čas odpočinku.
Poté bude následovat na farní zahradě FARNÍ DEN s aktivitami pro děti, opékáním a společným posezením.
Všichni jste srdečně zváni.
Při sobotní a nedělní mši sv. se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 4.578,- Kč ( 27. – 28.7.2019) Děkujeme.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Ne 18.8., chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži: II. chlumecká pouť „Okurková“ (Nanebevzetí).
Mše sv. v 8:00 (P. Josef Hubálek), 9:30 (Mons. Josef Hrdlička, světící biskup), 11:00 P. Jan Lukeš (novokněz)
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 19.- St 24.8., Vesmír: Týden identity – jako muže a ženu je stvořil. Určeno pro kluky i holky ve věku cca 15
– 26 let. S sebou: spacák, karimatku, přezůvky a příspěvek 220,- Kč na den. Přihláška: www.vesmir.signaly.cz/akce
Ne 25.8., Svatý Hostýn: Jako každoročně Vás zve Jednota Orel na Orelskou pouť na Sv. Hostýn. 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 na tel. 721 109 647.
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

Nejen mladým doporučujeme novou posynodní apoštolskou exhortaci mládeži a celému Božímu lidu s
názvem Christus vivit - Kristus žije, která vychází v těchto dnech v Karmelitánském nakladatelství.
Českým překladem ji opatřil P. Jaroslav Brož. Svatý otec se nechal inspirovat bohatými úvahami a
rozhovory na synodě o mládeži, která se konala v říjnu loňského roku v Římě. Inspirativně, důkladně a
mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní
růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost
a mnohé další.
EVANGELIUM: Lk 12,13-21 Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se
mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl:
„Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím,
co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro
sebe: ‘Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si, ‘strhnu své stodoly, vystavím
větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez,
pij, vesele hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi
nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
2. katecheze: »byl přibrán k jedenácti apoštolům«
Promluva papeže Františka při generální audienci dne 12.6.2019 (z www.radiovaticana.cz)
Začali jsme cyklus katechezí, sledujících „cestu“ evangelia, jak ji podává kniha
Skutků apoštolů, neboť tato kniha bezpečně ukazuje putování evangelia, a jak evangelium putuje stále dál a dál...
Všechno začíná Kristovým zmrtvýchvstáním, které není jednou z mnoha událostí, nýbrž zdrojem nového života.
Učedníci to vědí a - poslušni Ježíšovu přikázání - zůstávají jednotní, svorní a vytrvalí v modlitbě. Semkli se kolem
Marie, Matky, a připravili se na přijetí Boží moci nikoli pasivně, ale upevněním společenství mezi sebou.
Prvotní společenství tvořilo 120 bratří a sester. Toto přibližné číslo obsahuje číslovku 12, která je příznačná
pro Izraele, protože odkazuje na dvanáct jeho kmenů, a také pro církev vzhledem ke dvanácti apoštolům vybraných
Ježíšem. Avšak nyní, po bolestných pašijových událostech už apoštolů není dvanáct, nýbrž jedenáct. Jeden z nich,
Jidáš, zdrcen výčitkami, si vzal život.
Začal se již dříve vydělovat ze společenství s Pánem a s dalšími, počínat si samotářsky, izolovat se, lpět na penězích až
do té míry, že manipuloval s chudými, ztratil z dohledu horizont nezištnosti a sebedarování, až nakonec nechal svoji
mysl i srdce nakazit virem pýchy, která jej z „přítele“ (Mt 26,50) proměnila na nepřítele, »vůdce těch, kdo zatkli
Ježíše« (Sk 1,17). Jidáš obdržel velkou milost být součástí skupiny Ježíšových důvěrníků a mít podíl na Jeho službě,
avšak od určitého momentu si začal osobovat, že sám „zachrání“ svůj život, a výsledem bylo, že jej ztratil (srov. Lk
9,24). Srdcem přestal patřit k Ježíšovi a postavil se mimo společenství s Ním a s Jeho učedníky. Přestal být učedníkem
a postavil se nad Mistra. Prodal jej a »z odměny za svůj hříšný skutek získal pole«, jež nasáklo jeho krví
a neneslo užitek (srov. Sk 1,18-19).
Jestliže Jidáš upřednostnil smrt před životem (srov. Dt 30,19; Sir 15,17) a následoval příklad bezbožných, jdoucích
cestou temnot do záhuby (srov. Př 4,19; Žl 1,6), oněch jedenáct volí život, volí požehnání, přijmou odpovědnost za
jeho dějinný rozkvět, od pokolení do pokolení, od izraelského lidu k církvi.
Evangelista Lukáš nám ukazuje, že vzhledem k odpadnutí jednoho z Dvanácti, což zasadilo ránu společnému tělu,
musí být namísto něho pověřen někdo jiný. Kdo tedy? Petr vyjmenuje náležitosti: nový člen musí být Ježíšův učedník,
který s nimi byl od počátku, tedy od Janova křtu, až do konce, čili do Nanebevstoupení (srov. Sk 1,21-22). Skupinku
Dvanácti je třeba doplnit. V tomto bodě tak začíná praxe komunitního rozlišování, jež spočívá v pohlédnutí na realitu
Božíma očima, optikou jednoty a společenství.
Kandidáti jsou dva: Josef, zvaný Barsabáš, a Matěj. Potom se celá obec takto modlila: »Pane, ty znáš srdce všech.
Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou ... Jidáš opustil« (Sk 1,24-25). A
za pomoci losu Pán ukázal na Matěje, který byl přibrán k jedenácti. Tak je tělo Dvanácti obnoveno, na znamení, že
společenství vítězí nad rozdělením, izolací a mentalitou absolutizující soukromý prostor; na znamení, že společenství
je prvním svědectvím, které nabízejí apoštolové. Ježíš řekl: »Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li
mít lásku k sobě navzájem« (Jan 13,35).
Těchto Dvanáct ve Skutcích apoštolů ukazuje Pánův styl. Jsou akreditovanými svědky Kristova díla spásy, neukazují
světu svoji domnělou dokonalost, nýbrž skrze milost jednoty umožňují, aby se ukázal Jiný, který ve svém lidu žije už
novým způsobem. A tím je kdo? Pán Ježíš. Apoštolové volí život pod vládou Vzkříšeného, v jednotě mezi bratry, což
vytváří jedinou možnou atmosféru autentického sebedarování.
Také my potřebujeme znovu objevit krásu svědectví Vzkříšeného, vyjít ze sebevztažného chování, přestat zadržovat
Boží dary a nepodléhat průměrnosti. Konsolidace sboru apoštolů ukazuje, že jednota a svoboda od nás samých,
tvořících DNA křesťanského společenství, umožňují nemít strach z různosti, nelpět na věcech, ani darech a stát se
martyres, zářivými svědky živého Boha, který působí v dějinách.
www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto/

Připravujeme se na neděli (11.8.2019): 19. neděle v mezidobí,
1. čtení: Mdr 18,6-9, 2. čtení: Žid 11,1-2.8-19, Evangelium: Lk 12,32-48

