Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 26. července 2015 do 2. srpna 2015
NEDĚLE 26. července 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM a křtiny Víta Pospíšila (PPM)
ZA JOSEFA TOMÁŠE, MANŽELKU A DĚTI
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PJK)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM)
PONDĚLÍ 27. července – PONDĚLÍ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději VM (PPM)
ÚTERÝ 28. července – ÚTERÝ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
STŘEDA 29. července PAMÁTKA SV. MARTY
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – svátostné požehnání, mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODIČE FALTYSOVY, SVATOŠOVY A DUŠE V OČISTCI
ČTVRTEK 30. července – SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU A RODIČE
PÁTEK 31. července – PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA ANNU SICHOVOU, MANŽELA,
SNACHU A ZETĚ, RODIČE Z OBOU STRAN, TY RODY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 1. srpna – PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 2. srpna 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (první neděle v měsíci)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
11:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy o svatých, kt. budou mít v příštích dnech
svátek, a českou beletrii. Brzy se můžete těšit na nové knihy z Karmelit. nakladatelství a od Paulínek.
Ve čtvrtek 30.7. bude v chrámu sv. Vavřince od 14:30 do 16:00 zpovídat P. Kunert.
Městské muzeum nás zve na vernisáž výstavy Jakub Vlček, Osm zastavení křížové cesty, která se uskuteční
v soboru 1.8.2015 od 14:00 hodin v kostele sv. Mikuláše na Vraclavi.
Příští neděli bude Výstav Nejsvětější Svátosti, zapisujte se, prosíme, ke službě a modlitbě.
Zapište se prosím do středy 29.7., zda byste se chtěli zúčastnit společně Národního eucharistického
kongresu v Brně, kt. se uskuteční v sobotu 17. 10. 2015, abychom ev. zamluvili autobus.
V neděli 23. 8. se koná Orelská pouť na Hostýn. Odjezd – zastávka na silnici č. 35 naproti Orlovně v 6:00
hod cena: dospělí – 350 Kč, děti 200 Kč (členové ORLA polovic) hlaste se u paní Markové 721 109 647.
Orel jednota Vysoké Mýto zve všechny zájemce na putování s Orlem 2015 – Králíky, Hora matky Boží –
rozhledna na vrchu Bradlo – Olomouc. Zájezd se koná dne 19. 9. 2015 sponzorským autobusem, tj. doprava
zdarma. Hlaste se u pí Markové 721 109 647 nebo Stříteské 777 141 910.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 19. 7. 2015 byla 4.028 Kč.
Evangelium / Jan 6,1-15 1Ježíš odešel na druhou stranu moře Galilejského neboli Tiberiadského. 2Šel za ním
velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. 3Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se
svými učedníky. 4Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. 5Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k
němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?" 6To však řekl, aby
ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. 7Filip mu odpověděl: "Za dvě stě denárů chleba jim
nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo." 8Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl:
9"Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?" 10Ježíš řekl:
"Postarejte se, ať se lidé posadí!" Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.
11Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. 12Když se najedli,
řekl učedníkům: "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!" 13Sebrali je tedy, a bylo to plných dvanáct
košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. 14Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: "To je
jistě ten Prorok, který má přijít na svět!" 15Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za
krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
ELIŠKA KALÁNKOVÁ
Elišce Kalánkové je 11 let a právě dokončila pátou třídu na ZŠ Jiráskova a chystá se
na druhý stupeň. Jejího bratra Jirku jsme představili v minulých ohláškách a sestra
Gábinka se chystá do první třídy. Eliška se narodila se v Litomyšli, s rodiči bydlela
ve Vysokém Mýtě a od vánoc loňského roku bydlí s rodinou v Cerekvici. Ve škole ji
nejvíce baví matematika, angličtina, tělocvik, přírodověda a výtvarná výchova. Ve volném
čase chodí hrát 3x týdně tenis, dále chodí do taneční skupiny T-komplex, na atletiku, a do
Mikáda na kroužek vyrábění, kde vyrábí různé věci… S rodiči a sourozenci se již vrátila
z dovolené u moře v Chorvatsku, právě teď je na příměstském táboře od Mikáda a chystá
se na taneční tábor do Náchoda, a na další příměstské tábory - kreativní a keramický. Prázdniny tráví také u
babičky a dědy ve Vysokém Mýtě a často chodí na plovárnu. V budoucnosti by se ráda stala učitelkou buď ve
školce nebo ve škole, protože má ráda děti.
Přijala jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Moc se mi líbil celý den,
kdy jsme společně slavili první svaté přijímání. Jsem ráda, že jsem taky zvládla jít poprvé k panu farářovi ke
zpovědi a mohla poprvé přijmout Tělo Ježíše Krista ve svatém přijímání.
Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Určitě mamka, která nám např. hodně pomohla s přípravou k prvnímu
sv. přijímání. Taťka nás zase povzbuzuje, abychom v neděli šli na mši svatou. A s babičkou a dědou jezdíme do
Mendryky, jak již říkal Jirka.
Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Líbí se mi příběh o Noemově arše, jak se Bůh nakonec nad člověkem a
zvířaty slituje a zachrání je. Je to Bůh, který lidem neustále odpouští a nabízí mu své přátelství.
Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? Jméno Eliška jsem dostala po své prababičce. A Eliška
žádná svatá zatím není…
Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Líbila se mi knížka Chobotnice z prvního patra. Taky ráda
sleduju seriály, např. Ordinaci v růžové zahradě, Gympl s ručením omezeným a Ulici a líbil se mi film
Snowborďáci.
Na co ráda vzpomínáš z hodin náboženství? Líbilo se mi na Vesmíru, např. jak jsme se večer při svíčkách
modlili společně v kostele sv. Matouše. Hodiny náboženství jsou taky super, protože tam je velká sranda
s klukama.
Na co by ses chtěla Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkala osobně? Proč máme jenom jeden život, který je
strašně krátký ale hezký? Jak je možné, že Ježíš vstal z mrtvých? Jak Bůh dokázal stvořit svět a lidi? …
Co ti víra dává? Neustále se můžu setkávat s Pánem Ježíšem v modlitbě a to mi dává radost a pomáhá mi to
v těžkých chvílích.
V příštích ohláškách vám představíme jeho Pavla Mádra, kt. přijal první sv. přijímání.
FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY O SVATÝCH, kteří budou mít v příštích dnech svátek:
23.7. SV.BRIGITA: Brigita Švédská - Tajemství spásy – 15 modliteb k rozjímání a uctění ran Spasitelových.
29.7. SV. MARTA: Vojtěch Kodet - Marta a Marie trochu jinak – Zamyšlení P. Kodeta nad tím, jak a kde
najít Boha uprostřed tohoto světa? Jak s ním žít, když mám tak málo času na to, abych se někde jen tak
ztišil a byl chvíli sám, když často není ani kde se ztišit?
31.7. SV. IGNÁC Z LOYOLY: Gabriel Hevenesi – Jiskry sv. Ignáce - Pomůcka k rozjímání na celý rok.
Gisbert Kranz – Ignác z Loyoly - zakladatel Jezuitů – Životopisná brožurka o zakladateli jezuitů.
1.8. SV. ALFONS Z LIGUORI: sv. Alfons z Liguori – Rozjímání
Berhe Janů –Sv.Alfons z Liguori – Rozsáhlý životopis o zakladateli kongregace redemptoristů z 18.st.
4.8. SV. JAN MARIA VIANNEY: Karel Dachovský - Sv. Jan Vianney, farář arský
Marek Dunda – Jak kázal Vianney o svaté zpovědi – 10 kázání nejen o pokání.
Wilhelm Hünermann - Farář arský – Románově pojatý životopis na pozadí Francouzské revoluce.
Josef Krlín - Svatý farář Arský- Životopisná kniha od jeho dětství až po blahořečení.
Anna Penna - Svědek Boží lásky – Životní příběh faráře Arského doplnňují jeho kázání.
8.8. SV. DOMINIK: sv. Dominik – Růženec
Vojtěška Mazálková – Domengo – Románový životopis odehrávající na přelomu 12. a 13. století.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: "Pane doktore, kolik mi ještě zbývá života?" "Není to s vámi tak
špatné... Ale být vámi, už bych nezačínal sledovat žádné nové televizní seriály."
POSLEDNÍ SLOVO MÁMEDVĚD: Ptá se medvěd dinosaura: - Ty, Dino, přidal si tě Noe na facebooku do
přátel? - Ne, proč? - Hmm, tak to máš dost blbý…
www.katolik.vmyto.cz
rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli – 17. neděli v mezidobí
1. čtení – 2 Král 4,42-44; 2. čtení – Ef 4,1-6; Evangelium – Jan 6,1-15

