Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 11. srpna do 18. srpna 2019
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)
PONDĚLÍ 12. SRPNA 2019 – PONDĚLÍ 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 13. SRPNA 2019 – ÚTERÝ 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
STŘEDA 14. SRPNA 2019 – PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 15. SRPNA 2019 – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
10:30 – bohoslužba v Ledaxu (PPM)
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ANTLOVOU, ANNU A LUDMILU
KOROUSOVY, RODIČE A ZA DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 16. SRPNA 2019 – PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 17. SRPNA 2019 – SOBOTA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, JEHO RODIČE, ZA RADKA BENDÁKA, Z TOHO RODU
ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 18. SRPNA 2019 – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA A MARII ŠVARCOVY, RODIČE
Z OBOU STRAN, SOUROZENCE A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – poutní mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
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. Shlédnout zde
můžete během měsíce srpna výstavu o sv. Janu Pavlem II., kterou nám zapůjčilo ostravské Centrum pro rodinu
s cílem získat podporu pro své aktivity.
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.
V zadní části kostela nabízíme k prodeji za 300 Kč Poezii Nového zákona od Františka Kávy Týneckého (jedná se
o přebásněný Nový zákon).
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.
V rámci „Daru na misie“ se celkem vybralo 7 960 Kč. Všem dárcům 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.
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.
Ne 25.8., 17:00, kostel v Nových Hradech: Benefiční koncert hudebníků souboru Prague Cello Quartet. Vstupné
činí 250,-Kč a 150,-Kč pro studenty.
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
www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto/

Připravujeme se na neděli (18.8.2019): 20. neděle v mezidobí,
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10, 2. čtení: Žid 12,1-4, Evangelium: Lk 12,49-53

VYŠLA AKTUALIZOVANÁ PUBLIKACE O KATOLICKÉ CÍRKVI V ČR
Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru Katolická církev v České republice, ve
které najdete nejnovější informace o místní a také světové církvi. Stáhnout si ji můžete i v pdf.
Brožura Katolická církev v ČR mapuje různé oblasti katolické církve a je rozdělena do těchto kapitol:
•Katolická církev celosvětová: Tato kapitola shrnuje základní data celosvětové církve. Najdete zde přehled
úřadů Římské kurie a dle dat statistické církevní ročenky Annuarium Statisticum Ecclesiae a mimo jiné se
dozvíte, kolik žije na světě katolíků, počet katolických kněží, biskupů či řeholnic a řeholníků. Zmíněny jsou
zde také papežské cesty do ČSFR a ČR a informace o Apoštolské nunciatuře.
•Katolická církev v ČR: Kapitola představuje Českou biskupskou konferenci včetně Stále rady ČBK,
komisí a rad ČBK. Najdete zde také info o novém kontaktní místě pro ochranu nezletilých a zranitelných.
•Život církve: Jedná se o nejrozsáhlejší kapitolu celé brožury. Zabývá se různými oblastmi ze života
katolické církve, mezi které patří: vzdělávání, pomoc potřebným, služba ve zdravotnictví, doprovázení, kultura, péče o
rodinu a mládež, komunikace, hospodaření a aktivity otevřené všem.
•Diecéze v České republice: Katolická církev v ČR se dělí na dvě církevní provincie: českou a moravskou. Celkem je zde
osm diecézí, jejichž přehled najdete v této části brožury. Jsou zde rovněž počty věřících v jednotlivých diecézích, přehled
duchovních úkonů za rok 2018. Nechybí ani informace o Apoštolském exarchátu v ČR.
•Církevní řády a hnutí: V ČR působí v současné době celkem 31 mužských a 63 ženských církevních řádů a kongregací,
jejichž přehled najdete v této kapitole. Dále jsou zde uvedena církevní hnutí a osobní prelatury.
Brožura je doplněna fotografiemi, z nichž většinu pořídili fotografové spolku Člověk a Víra, ale najdete zde i fotografie
z naší farnosti. Stáhnout si ji můžete na webu www.cirkev.cz : https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/29416_29416/2019katolicka-cirkev-v-cr-finalni-verze.pdf, anglická verze se připravuje.
EVANGELIUM: Lk 12,32-48 Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá
království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého
neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby
mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím
vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při
rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení…
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
3. katecheze: » jazyky jako z ohně« Promluva papeže Františka při generální audienci 19.6.2019
Padesát dnů po Velikonocích jsou apoštolové ve večeřadle, které se mezitím stalo jejich domovem,
kde je Maria, Matka Páně, prvkem soudržnosti, a prožijí událost, překonávající jejich očekávání.
Shromážděni v modlitbě - modlitba je „plíce“, která dává učedníkům dech v každé době - jsou překvapeni vpádem Boha.
Jde o vpád, který netoleruje uzavřenost, dokořán otevírá dveře silou větru, připomínajícího ono prapůvodní vanutí ruach, a
plní příslib „moci“, který dal před odchodem Zmrtvýchvstalý . Najednou sestoupil shůry »hukot, jako když se přižene silný
vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali« (Sk 2,2).
K větru se přidává oheň, který odkazuje k hořícímu keři a k Sinaji a daru desatera. Oheň v biblické tradici doprovází Boží
zjevení. Ohněm Bůh uděluje svoje slovo, které je plné života a síly a otevírá budoucnost; oheň je symbolickým výrazem
Jeho působení, kterým rozehřívá, osvěcuje a zkoumá srdce, a Jeho péče, kterou zkouší stálost lidských děl, jež očišťuje a
oživuje. Zatímco na Sinaji je slyšet Boží hlas, v Jeruzalémě o Letnicích mluví Petr, skála, na níž se Kristus rozhodl zbudovat
svoji církev. Slabé Petrovo slovo, schopné dokonce zapřít Pána, je prostoupeno ohněm Ducha a dostává sílu i schopnost
proniknout do srdcí a pohnout k obrácení. Bůh totiž volí to, co je ve světě slabé, aby zahanbil mocné (srov. 1 Kor 1,27).
Církev se tedy rodí z ohně lásky, z požáru, který se rozhořel o Letnicích a vyjevuje moc Slova Zmrtvýchvstalého,
prostoupenou Duchem svatým. Nová a definitivní Smlouva se nezakládá na slovu vepsaném do kamenných desek, nýbrž na
působení Božího Ducha, který obnovuje všechno a vrývá se do srdce z masa.
Slovo apoštolů je prostoupeno Duchem Zmrtvýchvstalého a stává se novým, jiným slovem, jemuž lze rozumět jako by
v simultánním tlumočení do všech jazyků, neboť »každý slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí« (Sk 2,6). Jde o univerzální jazyk
pravdy a lásky, kterému mohou rozumět i analfabeti. Jazyk pravdy a lásky chápou všichni. Přicházíš-li s pravdou svého
srdce, upřímně a s láskou, všichni tě pochopí. A když nemůžeš mluvit, tak laskavým a opravdovým pohlazením.
Duch svatý se projevuje nejenom symfonií zvuků, která sjednocuje a harmonicky uvádí v soulad odlišnosti, nýbrž prezentuje
se jako dirigent orchestru, který rozeznívá partituru chvály velkých Božích skutků. Duch svatý je tvůrcem společenství,
umělcem smiřování, který dovede odstraňovat bariéry mezi Židy a Řeky, otroky a svobodnými, aby z nich vytvořil jediné
tělo. Buduje společenství věřících tím, že harmonizuje jednotu těla a mnohost údů. Dává církvi růst tím, že jí pomáhá
překračovat lidská omezení, hříchy i každé pohoršení. Údiv je obrovský, a někdo se táže, zda ti mužové nejsou opilí. Petr
proto jménem všech apoštolů vystoupí a vykládá onu událost ve světle třetí kapitoly proroka Joela, kde se zvěstuje nové
vylití Ducha svatého. Ježíšovi následovníci nejsou opilí, ale prožívají to, co svatý Ambrož nazývá „střízlivé opojení
Duchem“, jež vzbuzuje uprostřed Božího lidu proroctví skrze sny a vidění. Tento prorocký dar není vyhrazen jen některým,
nýbrž všem, kdo vzývají jméno Páně.
Od nynějška Duch svatý podněcuje srdce k přijetí spásy, která přichází skrze Osobu Ježíše Krista, Toho, kterého lidé přibili
na kříž, Bůh jej vzkřísil z mrtvých a »zbavil bolesti smrti« (Sk 2,24). On seslal Ducha, jenž řídí polyfonii chval, kterou
mohou slyšet všichni, neboť – jak řekl Benedikt XVI. – „toto jsou Letnice: Ježíš a skrze Něho sám Bůh přichází k nám a
vtahuje nás do Sebe“. Duch působí božskou přitažlivostí: Bůh nás svádí svojí Láskou a zapojuje nás, aby pohnul dějinami a
započal procesy, jimiž proniká nový život. Jedině Boží Duch má moc zlidšťovat a sbratřovat každý kontext, počinaje těmi,
do Jej přijmou. Prosme Pána, aby nám dal zakusit nové Letnice, rozšířil naše srdce a sladil naše smýšlení s tím Kristovým,
abychom tak bez ostychu hlásali Jeho proměňující slovo a dosvědčovali moc lásky, která volá k životu všechno, co potká.

