Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 23. srpna 2015 do 30. srpna 2015
NEDĚLE 23. srpna - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Brož) ZA JANU SIROVOU
10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Brož)
11:30 – mše sv. v Knířově (PJK)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (P. Horák)
PONDĚLÍ 24 . srpna – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
16:00 – bohoslužba slova. v Naději VM E. Loskotová)
ÚTERÝ 25. srpna – ŮTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v Penzionu VM (P. Horák)
STŘEDA 26. srpna – STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:00 – bohoslužba slova u sochy krále Přemysla Otakara II u brány ve VM
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti, 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Horák)
ZA JOSEFA KOVÁŘE, RODIČE A SOUROZENCE Z OBOU STRAN
ČTVRTEK 27. srpna – PAMÁTKA SV. MONIKY
08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Horák)
ZA RODINU KALÁBOVU, KLUSOŃOVU, BENEŠOVU, HERMANOVU,
KAŽIMÍROVU A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 28. srpna – PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Horák)
ZA RODINU ANTLOVU A JÍLKOVU
SOBOTA 29. srpna – PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM /P. Horák)
ZA PAVLA DYKASTA, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 30. srpna - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Horák)
ZA MANŽELE DACHOVSKÝCH, SYNA JOSEFA, MANŽELE SVOBODOVY
A ANIČKU KVĚTENSKOU
10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Horák)
11:30 – mše sv. v Knířově (P. Horák)
Ve dnech 3.8.-3.9.2015 bude P. Mistr na jazykovém kurzu v Itálii. Ve dnech 24.8-3.9. ho bude zastupovat
P. Vít Horák, tel. 605 299 124.
Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny nové knihy nejen z edice mozaiky a
prameny a dále českou beletrii. Děkujeme za vaši podporu knihovny.
Další setkání těch, kt. by chtěli přijmout svátosti v dospělosti, se uskuteční ve středu 26.8. od 19:15 na faře.
Další setkání biřmovanců se uskuteční ve čtvrtek 27.8. od 19:00 na faře.
Výuka náboženství v novém školním roce začne v pátek 25.9. Přihlášky budou k dispozici v kostele a na
našich webových stránkách. Výuka bude probíhat na římskokatolické faře každý pátek 13:30-14:15 skupiny
mladších dětí a 14:15-15:00 starší děti.
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.
Sbírka ve farnosti VM dne 15. 8.2015 byla 15.8 2015 534 Kč a 16. 8. 3.833 Kč
Zveme na bohoslužbu slova k úmrtí panovníka Přemysla Otakara II., která se koná 26. 8. 2015 v 9 hod. u
sochy krále Přemysla Otakara II.
pozn. PaedDr. Augustina Karla Andrleho Sylora: Přemysl Otakar II. byl českou šlechtou zrazen a následkem
toho zabit v bitvě u Suchých Krůt na Moravském poli v Rakousku. Ta se uskutečnila právě 26. srpna 1278
kdy jeho protivníkem byl sám Římský král Rudolf Habsburský. Přemysl se narodil asi v roce 1233 jako
druhorozený syn krále Václava a Kunhuty Štaufské. Přemysl měl asi 8 dětí. Vládl 25 let. Založil 36 měst a
několik hradů. Rozšířil království o Horní a Dolní rakousy, Korutany, Stýrsko, Kraňsko a Chebsko. Nechal
založit Zemské desky a Zemský soud. Jeho jediná socha byla odhalena ve Vys. Mýtě u příležitosti 750.
výročí založení města.

Evangelium / Jan 6,60-69 60Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?" 61Ježíš
věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: "Nad tím se pohoršujete? 62Co teprve, až uvidíte Syna
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? 63Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil,
jsou duch a jsou život. 64Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří." Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a
kdo je ten, který ho zradí. 65A dodal: "Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."
66Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. 67Ježíš tedy řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 68Šimon
Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, 69a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten
Boží Svatý."

PŘEDSTAVUJEME VÁM:

JAKUB ZRZAVÝ

Jakub Zrzavý právě dokončil třetí třídu na ZŠ Javornického a je mu 9 let. Pochází
z Tisové a nyní bydlí s mamkou a starším bratrem ve Vysokém Mýtě. Ve škole ho
nejvíce baví matematika, trochu angličtina a pracovní činnosti, kde vyrábí různé věci.
Koníčků má spoustu. V pondělí plavání, v úterý a čtvrtek brazilské bojové umění Ju-Jitsu, ve
středu má vodní skauting a v pátek náboženství a hasiče na Dvořisku. Takže je celkem
vytížený. Přemýšlí, že by příští rok začal chodit na bicí, ale trénovat bude prý radši u
babičky… Každý víkend, a když je mamka v práci (je totiž zdravotní sestrou), tráví čas u
babičky na Dvořisku. Tam si hraje venku se svým bratrancem a štěnětem Bertičkou. O
prázdninách byl s rodinou u moře v Bulharsku, na táboře od vodního skauta a táboře pořádaného ZŠ Javornická. V srpnu
pojede ještě s rodinou k Valašskému Meziříčí do chaty a budou zde pořádat turistické výlety. Také nezapomene navštívit
druhou babičku v Pardubicích. Plány do budoucna má jasné – nejraději by se stal dětským lékařem a ještě nejlépe
v Litomyšli, ale bohužel mu tam zatím dětské oddělení zrušili… V neděli většinou jezdí na mši sv. do Českých Heřmanic
a rád by tam brzy chtěl začít i ministrovat.
Přijal jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Z prvního svatého přijímání jsem měl
dobrý pocit a měl jsem z toho radost. Sice to bylo náročné zvládnout před celým kostelem, ale líbilo se mi být hezky
ustrojený, písničky a byl jsem překvapený, jak to chutná, ale nechutnalo to jako normální chleba…
Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Určitě mamka, babička ze Dvořiska a kmotra Petra. Společně se modlíme a
chodíme v neděli, když mamka není v práci, na mši svatou.
Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Moc se mi líbí příběh o Mojžíšovi, který jsem viděl i jako animovaný film.
Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? Jakubů je více a s mamkou jsme si četli příběh o Jakubovi starším.
Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? K prvnímu svatému přijímání jsem dostal knížku „Katedrála moudrého
písaře“ a moc se mi líbí. Má pěkné obrázky a je tam spousta zajímavých příběhů. Líbil se mi také film o sv. Petrovi.
Na co rád vzpomínáš z hodin náboženství? Párkrát jsem měl možnost v Mýtě ministrovat a moc se mi to líbilo. A hlavně
mě baví v kostele zpívat. I při přípravě na první svaté přijímání jsme zažili spoustu legrace, třeba jak jsme si hráli na myš
a kočku… Moc se mi také líbí písnička Bóg kocha mie takiego jakim jestem, …, kterou jsme na každé přípravě zpívali a
tancovali a často si ji zpívám i doma.
Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se ho, jestli půjdu do pekla nebo do nebe.
Co ti víra dává? Jsem rád, že vyrůstám ve věřící rodině, a zatím jsem o tom moc nepřemýšlel…
V příštích ohláškách vám představíme Fatimu Daňovou, kt. přijala první svaté přijímání.

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY:
Mark Hart: Crash test - Mnoho katolíků prožívá svou víru jako Mark Hart. Málokdy zmeškají mši, ačkoli jí
nerozumí. Mají Bibli, ale nečtou ji. Chodí ke zpovědi, ale nepociťují lítost. Kniha ukazuje, že je na čase
vstoupit do světla vašeho Stvořitele, kt. mění životy a zve vás, abyste žili z jeho nesmrtelné lásky.
Rob Pardon: Jak přežít manželství – Kniha se zaměřuje na 10 konkrétních cílů. Pokud vaše manželství
funguje dobře, posílí ho to; pokud jste v krizi, může ve vašem manželství nastartovat potřebný obrat k lepšímu.
EDICE MOZAIKA A PRAMENY:
Amedeo Cencini: Směrem k jádru - Hledat své místo v životě znamená vydat se na vnitřní putování směrem
k jádru svého bytí a na něm postavit svou budoucnost. Autor vysvětluje, co je jeho podstatou a objasňuje, jaký
je jeho význam v rovině psychologické i v rovině víry.
Amedeo Cencini: Bůh mého života - Kniha nabízí užitečné impulsy nejen těm, kteří doprovázejí mladé lidi,
ale všem, kdo touží po tom, aby jejich vztah s Bohem byl stále živější a plodnější.
Patrizio Rota Scalabrini: Písmo jako anděl průvodce (Navigace na cestě povolání) – Autor se obrací k
mladým lidem, kteří vážně hledají své povolání, anebo už učinili první kroky na cestě, na kterou je Bůh volá.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Tati, mám být zubním nebo očním lékařem?” „Synku, vybrat si
musíš sám. Ale měj na paměti, že člověk má dvě oči ale 32 zubů.”
POSLEDNÍ SLOVO MÁ SYN CHIRURGA: Syn chirurga si stěžuje. Na světě není žádná spravedlnost.
Tatínek když někoho řeže, tak ho uspí, jenom mě ne!
Připravujeme se na příští neděli – 22. neděli v mezidobí
1. čtení – Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení – Jak 1,17-18.21b-22-27; Evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23
www.katolik.vmyto.cz
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