Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 2. srpna 2015 do 9. srpna 2015
NEDĚLE 2. srpna 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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)
PONDĚLÍ 3. srpna – PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději VM (P. Mannl)
ÚTERÝ 4. srpna – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE
17:30 – mše sv. v Penzionu VM (P. Mannl)
STŘEDA 5. srpna – STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti, 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Šitavanc)
NA PODĚKOVÁNÍ ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU
ČTVRTEK 6. srpna – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Mannl)
PÁTEK 7. srpna - PÁTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Mannl + jáhen Roušar)
ZA ZEMŘELÉ RODIČE A BRATRA
SOBOTA 8. srpna – PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mannl)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 9. srpna - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mlýnek) ZA VÁCLAVA ŽÍDKA,
ZA RODINU ŽÍDKOVU, ADAMCOVU A DUŠE V OČISTCI
10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Mlýnek)
11:30 – mše sv. v Knířově (P. Mlýnek)
17:30 – mše sv. kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (P. Horák)
Dnes je do 16:00 Výstav Nejsvětější Svátosti. Zapisujte se, prosíme, ke službě a modlitbě.
Ve dnech 3.8.-3.9.2015 bude P. Mistr na jazykovém kurzu v Itálii. Ve dnech 3.-16.8. ho bude zastupovat
P. Šitavanc, tel. 774 814 955, 605 814 955.
Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny nové knihy, kt. jsme pro vás vybrali
z Karmelitánského nakladatelství a od Paulínek, a dále česku beletrii. Moc děkujeme za vaši podporu
knihovny, díky které vám můžeme nabízet nové tituly.
Další setkání těch, kteří by chtěli přijmout svátosti v dospělosti, se uskuteční ve středu 5.8. od 19:15 na faře.
Vzhledem k malému počtu zájemců o Národní eucharistický kongres v Brně společnou dopravu
autobusem objednávat nebudeme. Společný odjezd bude vlakem v sobotu 17.10. v 7:05 ze zastávky VM
město - Brno 9:02.
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 26.7.2015 byla 3.862 Kč.
Evangelium / Jan 6,24-35 24Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů,
přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. 25Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: "Mistře, kdy jsi sem přijel?"
26Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta
najedli z těch chlebů. 27Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, ten vám dá Syn
člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí." 28Zeptali se ho: "Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?" 29Ježíš
jim odpověděl: "To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal." 30Řekli mu: "Jaké tedy ty děláš znamení,
abychom viděli a uvěřili ti? Co konáš? 31Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Chléb z nebe jim dal jíst.'"
32Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj
Otec; 33neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 34Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb
pořád." 35Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude
nikdy žíznit."
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Připravujeme se na příští neděli – 19. neděli v mezidobí
1. čtení – 1 Kral 19,4-8; 2. čtení – Ef 4,30-52; Evangelium Jan 6,41-51

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
PAVEL MÁDR
Pavlíkovi Mádrovi je 9 let a právě dokončil třetí třídu na ZŠ Javornická. Má dvě
sestry – starší sestru Aničku a mladší sestru Carmen. Jeho rodina pochází z jižní
Moravy, Pavlík se narodil v Kyjově a byl pokřtěn v Koryčanech u Kyjova. Ve škole
ho nejvíce baví matematika, tělocvik a prvouka. V pátek chodí na náboženství a
odpoledne tráví většinou s kamarády venku, kde si společně hrají. Rád poslouchá moderní
hudbu, především Kelly Family a Lucii Vondráčkovou. O prázdninách se zúčastnil
dětského tábora ve Vranicích a dále se chystá na jižní Moravu k babičce do Střílek na pouť. Rád jezdí vlakem a
autem. Až bude velký, chtěl by se stát průvodčím ve vlaku nebo policajtem. Pavlík chodí občas ministrovat a
baví ho to.
Přijal jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? U svatého přijímání to bylo
dobrý. Moc se mi taky líbilo, jak tam zpívali.
Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Povzbuzuje mě maminka a to, že chodíme na faru, kde se učíme o Pánu
Ježíši. A když jsme na prázdninách na Moravě, tak chodíme s babičkou do kostela.
Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Poslední večeře.
Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? Sv. Pavel a zatím toho o něm moc nevím.
Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Četl jsem knížku „Jen počkej zajíci“ a moc se mi líbila. A
z filmů Blesk Mcqueen o autíčku, které našlo přátele.
Na co rád vzpomínáš z hodin náboženství? Rád chodím ministrovat, protože jsem blíž Ježíši a jsem spolu
s ostatními kamarády u oltáře. Moc se mi líbila příprava ministrantů na Knířově.
Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se Ho, jak umřel na kříži.
Co ti víra dává? Jsem rád, že Pán Ježíš může mít ze mě radost.
V příštích ohláškách vám představíme jeho sestru Annu Mádrovou, kt. přijala první svaté přijímání.
FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY:
Benedikt XVI.: Myšlenky o eucharistii - Papežovy úvahy o eucharistii nám dávají nahlédnout do srdce křesť.
náboženství a mohou nám být výborným průvodcem, abychom se tomuto tajemství stále více otvírali.
Tomáš Akvinský: O stvoření - Výběr textů z Teologické sumy si všímá filosofických aspektů nauky o
stvoření. Hlavními náměty jsou kauzalita, stvoření z ničeho, otázka počátku světa, téma rozmanitosti věcí v
našem světě a otázka zla.
Tomáš Akvinský: O důvodech víry – Významný scholastický teolog se snaží představit křesťanskou víru tak,
aby jeho argumentace byla srozumitelná rovněž pro nevěřící.
Lia Cerrito: Z Boží kanceláře - Každý z nás má nějaké představy o Bohu otci. Autorka této útlé knížky nás
možná překvapí tím, že se dokáže na problémy víry dívat dětsky nevinným pohledem.
Claire Astolfiová: Misionář světa Jan Pavel II. – Dětská kniha přiblíží dětem poutavým způsobem život
polského papeže.
NOVÉ KNIHY Z EDICE SVĚDECTVÍ A EDICE CESTY SPIRITUALITY:
Giulia Gabrieliová: Jednou nohou v nebi – Životní příběh dívky, kt. se narodila v roce 1997, onemocněla
agresivním nádorem, ale svou nemoc proměnila v hymnus na život a odvážně o tom vydávala své svědectví.
Jitka a Petr Vytrvalí: Pobořený chrám – Aneb příběh manželství ohroženého pornografií. I ve zdánlivě
ztracených případech existuje cesta z krize závislosti skrze sílu milující manželské lásky.
Stormie Omartianová: Stormie (o odpuštění a usmíření) - Autorčino dospívání bylo poznamenáno týráním,
což ji dohnalo až k drogám a tragickým vztahům. Příběh o tom, jak může Bůh vyvést život ze smrti.
Salvatore Tumino: Odpustit otci i matce – Jak uskutečňovat čtvrté přikázání, když cítíme, že mezi námi a
našimi rodiči stojí nějaká překážka? Autor ukazuje, že jedinou cestou k uzdravení zraněných míst je…
Tanguy Marie Pouliquen: Duchovní zkouška, cesta růstu - Autor, inspirovaný svatým Janem od Kříže, nás
povede cestou, na kt. Bůh očišťuje milující duše od všeho, co je rozptyluje, aby je proměnil a připoutal k sobě.
Philippe Madre: Adorace a útěcha, prosté modlitby - Na stránkách této knihy nám autor nenabízí "metodu",
jak se lépe modlit před Nejsvětější svátostí, ale zkušenost s vlastním smyslem adorace.
Anselm Grün: Sedm kroků do života – Zamyšlení nad tím, jak hloubě prožít velikonoce. Evangelijní texty
jsou nahlíženy ve světle každodenních zkušeností a ústí do konkrétních postojů a osobní modlitby.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Policajt zastaví auto a říká: "Osobo, už po třetí vám říkám, že vám
teče chladič." A já vám už po třetí říkám, že řídím kropící vůz.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ZAJÍC: Zajíc přijde do hospody a zakřičí: „Kdo mi ukradl koně?! Ať se okamžitě
přizná, nebo udělám to, co udělal můj strýc před padesáti lety! „Chvíli je ticho, potom pomalu zdvihne ruku
medvěd a tiše vykoktá: „Promiň, máš ho za rohem.“ Po chvíli se zajíce zvířata bojácně ptají, co udělal jeho
strýc. Zajíc jim odpoví: „Šel domů pěšky!“

