Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 18. srpna do 25. srpna 2019
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 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 19. SRPNA 2019 – PONDĚLÍ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
13:00 – mše sv. při pohřbu Josefa Mika (PPM)
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
ÚTERÝ 20. SRPNA 2019 – PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
STŘEDA 21. SRPNA 2019 – PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 22. SRPNA 2019 – PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:30 – bohoslužba v Ledaxu (PPM)
13:00 – pohřeb Veroniky Szamkové v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 23. SRPNA 2019 – PÁTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 24. SRPNA 2019 – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
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 INGE A ZDEŇKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 25. SRPNA 2019 – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MANŽELE JANU A VÁCLAVA SIROVÝCH,
LIBUŠI SIROVOU, CELÝ ROD 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 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.
Pá 6.9., chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc
Ve dnech 7. a 8. 9. budou v rámci Dnů evropského dědictví otevřené naše kostely. Prosíme o podporu s hlídáním
chrámu sv. Vavřince 9:00-17:00 a kostela Nejsvětější Trojice 13:00-17:00. Zapisujte se prosím do seznamu.
Děkujeme.
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.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
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 8.9., chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži: III. chlumecká pouť „Švestková“ (Narození): mše sv.
v 8:00 P. Josef Hubálek, v 9:30 P. Tomáš Petráček, v 10:45 přednáška P. Tomáše Petráčka „Misijní povolání církve
v dějinách a dnes“
So 7.9. – Ne 8.9., Hora Matky Boží Králíky: Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu.
Více na www.dítě v srdci.cz. Přihlášení a informace: marie@ditevsrdci.cz. Leták ve farní vitríně.
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

EVANGELIUM: Ježíš začal 12. kapitolu slovem o odvaze k následování, kritizoval ulpění na majetku a připojil
výzvu k bdělosti. Jeho posláním není uhladit stávající poměry, ale přináší něco radikálně nového, co i v jediné rodině
někdo přijme a jiný nikoli.
Lk 12,49-53 Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest
mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám,
ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou
rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti
tchyni.“
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
4. katecheze: » setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství,
v lámaní chleba a v modlitbách« (převzato z www.radiovaticana.cz)
Promluva papeže Františka při generální audienci dne 26.6.2019
Život prvotního společenství mezi láskou k Bohu a láskou k bratřím (Sk 2,42-45)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Plodem Letnic, seslání moci Božího Ducha na první křesťanskou obec, byla skutečnost, že mnoho lidí pocítilo, že
jim do srdce pronikla radostná zvěst – kerygma – spásy v Kristu, svobodně k Němu přilnuli, obrátili se, obdrželi křest
v Jeho jménu a přijali dar Ducha svatého. Přibližně tři tisíce bylo těch, kdo se stali součástí tohoto bratrství, které tvoří
habitat věřících a církevní kvas evangelizace. Vřelost víry těchto bratří a sester v Kristu činí jejich život dějištěm
Božího působení, jež se projevuje divy a znameními prostřednictvím apoštolů. Mimořádné se stává řádným a všednost
se stává prostorem zjevení živého Krista.
Vypráví o tom evangelista Lukáš, který nám představuje Jeruzalémskou církev jako paradigma každé křesťanské
obce, jako ikonu bratrství, která přitahuje; netřeba ji mýtizovat, ale ani minimalizovat. Vyprávění Skutků nám
umožňuje nahlédnout mezi stěny onoho domus, kde se shromažďovali první křesťané jako Boží rodina, do prostoru
koinonie, tedy společenství lásky bratří a sester v Kristu. Je patrné, že jejich život má konkrétní podobu: »setrvávali
v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách« (Sk 2,42). Křesťané ustavičně
poslouchají didaché čili apoštolské učení; pěstují vysoce kvalitní meziosobní vztahy také sdílením duchovních i
materiálních dober; konají památku Páně „lámáním chleba“, tedy eucharistii, a vedou dialog s Bohem v modlitbě.
Takové jsou postoje křesťanů, to jsou čtyři rysy dobrého křesťana.
Narozdíl od lidské společnosti, kde se tíhne k pěstování vlastních zájmů nehledě na druhé nebo dokonce na jejich
úkor, obec věřících vyhošťuje individualismus ve prospěch sdílení a solidarity. V duši křesťana není místo pro
sobectví. Je-li tvoje srdce sobecké, nejsi křesťan, nýbrž světák, který hledá svoje výhody a svůj zisk. Lukáš nám říká,
že věřící byli svorní (srov. Sk 2,44). Svornost a jednota jsou jejich stylem, jsou si blízcí, navzájem o sebe pečují,
neočerňují se, pomáhají si a jsou si nablízku.
Křestní milost tudíž zjevuje vnitřní spojení mezi bratry v Kristu, povolanými sdílet se, vciťovat se do druhých a
dělit se s každým, »jak kdo potřebuje« (Sk 2,45), tedy velkodušnost, almužna, péče o druhé, navštěvování nemocných
a těch, kdo jsou v nouzi a potřebují útěchu.
A toto bratrství, právě proto, že jde cestou společenství a pozornosti k potřebným, toto bratrství, které je církví,
může žít pravým a autentickým liturgickým životem. Lukáš praví: »Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě« (Sk 2,46-47).
Nakonec nám vyprávění Skutků připomíná, že Pán je zárukou růstu společenství (srov. Sk 2,47). Vytrvalost
věřících v ryzí smlouvě s Bohem a s bratry se stává přitažlivou silou, která fascinuje a mnohé získává (srov. Evangelii
gaudium, 14). V každé době žije věřící společenství díky tomuto principu.
Prosme Ducha svatého, aby z našich společenství učinil místa, kde se přijímá a praktikuje nový život, skutky
solidarity a společenství; místa, kde liturgie je setkání s Bohem, vytvářející společenství bratří a sester; místa, která
jsou dveřmi otevřenými nebeskému Jeruzalému.
Zahleďte se na noční nebe. Uvidíte padat slzy svatého Vavřince
Svatý Vavřinec byl diakon papeže Sixta II., ve třetím století po Kristu. Měl na starosti administrativní a charitativní
činnost v chrámu. Císař Valerián, který křesťany nenáviděl, dal papeže Sixta umučit a jeho podřízenému nařídil, aby
mu vydal chrámové peníze a poklady. Vavřinec však využil poslední šance a chrámový majetek rozdal chudým.
Běsnící Valerián nechal Vavřince zaživa upéci na železném roštu. Stalo se to 10. 8. roku 258 a od té doby je Vavřinec
ve stejný den i v kalendáři.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Vstávej,“ budí maminka v neděli ráno syna. „Jdeme do kostela!“ – „To
je pořád řečí o nedostatku kněží, ale v našem kostele je farář pořád…“
www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto/

Připravujeme se na neděli (25.8.2019): 21. neděle v mezidobí,
1. čtení: Iz 66,18-21, 2. čtení: Žid 12,5-7.11-13, Evangelium: Lk 13,22-30

