Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 31. května 2015 do 7. června 2015
NEDĚLE 31. května – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:30 – mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice ve VM (PPM) hraje Musica da Chiesa
ZA FARNOSTI
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 – poslední májová poboţnost v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
PONDĚLÍ 1. června – PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
15:00 – mše sv. při pohřbu pana Petra Ptáčka na Knířově (PPM)
ÚTERÝ 2. června – ÚTERÝ 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
12:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (koncelebrovaná)
STŘEDA 3. června – PAMÁTKA SV. KARLALWANGY A DRUHŮ MUČEDNÍKŮ
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA ZEMŘELÉ Z RODU VELECKÝCH, ONDROVÝCH A DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 4. června – ČTVRTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA FARNOSTI
PÁTEK 5. června – PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA RODINY COUFALOVU,
KARÁSKOVU, DVOŘÁKOVU, HABRNALOVU A TOMÁŠKOVU
SOBOTA 6. června – SV. NORBERTA, BISKUPA
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) ZA MARII NETOLICKOU,
SESTRU RŮŢENU, BRATRA VLADIMÍRA A JEJICH RODIČE
NEDĚLE 7. června – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JOSEFA TREBULU A NEMOCNÉHO KAMILA
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
Další příprava na první sv. přijímání se uskuteční dnes 31.5. od 14:30 na faře v Knířově. Další příprava
bude v sobotu 6.6. od 17:00 hod na faře ve VM.
7. 6. 2015 (1. neděle v měsíci) Výstav Nejsvětější Svátosti (prosíme, zapisujte se ke sluţbě a modlitbě)
Ve středu 3. 6. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli.
Příleţitost ke sv. Smíření 4. 6. 2015 od 14:30 do 16:00 v kostele zpovídá P. Jan Kunert.
Ve čtvrtek od 13 hodin prosíme o pomoc při stavění břízek v kostele sv. Vavřince.
Dne 7. 6. 2015 proběhne v našich farnostech sbírka na podporu NEK (Národní eucharistický kongres)
Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní NOCI KOSTELŮ. Kostel sv. Vavřince navštívilo
celkem 505 návštěvníků, Nejsvětější Trojice 228 návštěvníků, farní knihovnu 81 a farní sklípek u Zachea
cca 80 hostů. Děti si namalovali všech připravených 80 sklíček s vitráţemi svatých a cenu za společnou hru
si vyzvedlo celkem cca 60 dětí.
Vysokomýtský Sboreček se dne 6. 6. zúčastní v Luhačovicích celostátní přehlídky duchovních písní Cantate
pod patronací Otce arcibiskupa Jana Gebauera. Prosí o modlitbu.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 24. 5. 2015 byla 3.869 Kč.
Evangelium / Mt 28,16-20 16
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Jeţíš určil. 17Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však
měli pochybnosti. 18Jeţíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jděte
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a 20učte je
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny aţ do konce světa.
Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Těla a Krve Páně
1. čtení – Ex 24,3-8; 2. čtení – Ţid 9,11-15; Evangelium – Mk 14,12-16.22-26

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
JANA SMĚLÁ
Paní Jana Smělá se narodila v Ústí nad Orlicí, ale brzy se s rodiči přestěhovala do
Vysokého Mýta. I ona přijala spolu s ostatními o letošních velikonocích svátost
eucharistie, smíření a biřmování. Spolu s Lenkou Křivánkovou absolvovala kurzy
Alfa a na přípravu na biřmování chodila spolu s ní od samého začátku. Vystudovala
Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové, obor zdravotní sestra. Po svatbě se
s manţelem přestěhovali do Bechyně, po mateřské dovolené do Chrudimi, kde začala
pracovat v jeslích. Po revoluci vystudovala dálkově obor rehabilitační pracovník a začala pracovat v LuţiKošumberku a zároveň se přestěhovala s rodinou do Střemošic. Po 10 letech si našla nové místo ve škole ZŠ a
PŠ Svítání v Pardubicích a v ní pracuje jiţ 14. rokem. Díky tomu, ţe tato škola v roce 2010 získala nové
detašované pracoviště ve Vysokém Mýtě, pracuje jiţ 5. rokem v našem městě a ve stejném roce zároveň
ukončila atestační zkouškou obor fyzioterapeut. Celý ţivot pracuje s dětmi a stále ji to baví. Po rozpadu
20tiletého manţelství se vrátila zpět do Vysokého Mýta. Jana má dvě dospělé děti, které ţijí mimo Vysoké
Mýto. Ve volném čase chodí ráda na vycházky, jezdí na kole, čte, cvičí jógu, ráda cestuje, baví ji bubnování na
dţembe a ráda zpívá. Do ţivota farnosti se zapojí např. při Noci kostelů.
Jak a kdy začal tvůj ţivot z víry? Byla jsem pokřtěná jako malá a v dětství jsem poznala Jeţíše u tety Ţofie ve
Sloupnici a u dědečka Františka ve Voděradech. V dospělosti jsem před dvěma lety začala chodit na kurzy
Alfa, na které mě pozvala sousedka mamky – Marie Severová. Chtěla jsem se dozvědět něco víc o Bohu a zde
jsem potkala úţasné lidí, přednášky byly zajímavé, a protoţe i ráda zpívám, společný zpěv mě vtahoval do
křesťanské rodiny. Po dvou letech jsem vyuţila přípravy na přijetí svátostí v dospělosti a nyní jsem hrdá, ţe
jsem mohla 4.4.2015 tyto iniciační svátosti přijmout. Od té doby se v mém ţivotě začalo hodně měnit…
Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Ráda bych zmínila paní Jarmilu Severovou, která mi vţdy dokázala na
mé nesmělé dotazy ohledně víry odpovědět. Dále mě ovlivnil P. Pavel Mistr svým lidským, citlivým přístupem
k člověku. Z kurzu Alfa vděčím za svoje poznání především Monice Bakešové, Editě Lipavské a hudební
rodině Čápových.
Máš oblíbený citát nebo pasáţ v Písmu sv.? Velepíseň lásky v 1Kor 13 a dále Ef 4,29-32: „….buďte k sobě
navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ A Jan 6, 53-56:
„Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Máš nějakého oblíbeného světce? Za svoji biřmovací patronku jsem si zvolila Pannu Marii, mimo jiné kvůli
jejímu mateřskému přístupu. Dále sv. Antonína a archanděla Gabriela a Michaela, kteří mě ochraňují při mé
práci.
Máš nějakou duchovní kníţku nebo film, které tě oslovily? Kniha „Věřím“ Tótha Tihaméra mi srozumitelně
vysvětlila základy víry. Dále knihy od Maxe Kašparů, které jsou také určené „začátečníkům ve víře“. Líbila se
mi kniha „Poušť uprostřed města“ Carla Carretta a v rámci edice Youcat pak „Příprava na biřmování“. Zaujala
mě kniha „Nebe opravdu je…“ od autorů Todd Burpo a Lynn Vincent. Je to příběh čtyřletého chlapce, který se
při operaci dostal do nebe a vypráví o setkání s Jeţíšem.
Co ti víra dala? Víra mi dala především klid v duši a uvědomit si nutnost odpouštět všem bez rozdílu, Boţí
lásku v srdci a naději na ţivot věčný. Jsem ráda, ţe jsem pomohla navrátit k Bohu také svoji maminku. Nyní
jsme si bliţší neţ dřív a při společné modlitbě cítím Boţí milosrdenství, které nás sbliţuje, zklidňuje naši mysl a
dává nám sílu.
V příštích ohláškách vám představíme nově biřmovanou Lenku Prachařovou.
NOC KOSTELŮ na Knířově obohatil po komentované mši sv.
koncert Litomyšlských sborů, Sbor z Dolního Újezd a děti ze
ZŠ Knířov spolu s kamarády z Bereniky.

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Ptá se novinář
vrásčitého, ale spokojeně vyhlíţejícího staříka, jaký je
jeho recept na dlouhověkost. „No, hodně piju, kouřím
čtyřicet denně, jím jenom tučná jídla a zásadně necvičím.“
– „Aha, to zní zajímavě,“ říká redaktor, „A kolik vám
vlastně je?“ – „Jedenatřicet.“
POSLEDNÍ SLOVO MÁ KROKODÝL: Vykoukne
krokodýl z vody na rybáře a ptá se: "Berou, berou?"
"Kdepak, ani ťuk..." "Tak se na ně vykašli a pojď se
vykoupat."
www.katolik.vmyto.cz, rkfvmyto@tiscali.cz

