Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od do 24. července do 31. července 2022
NEDĚLE 24. ČERVENCE 2022 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 25. ČERVENCE – SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ÚTERÝ 26. ČERVENCE 2022 – PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
09:00 – mše sv. v penzionu (PPM)
STŘEDA 27. ČERVENCE 2022 – STŘEDA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MUDR. VÁCLAVA ŠURMU
ČTVRTEK 28. ČERVENCE 2022 – ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM)
PÁTEK 29. ČERVENCE 2022 – PAMÁTKA SV. MARTY, MARIE A LAZARA
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BOŽENU A FRANTIŠKA MACÁKOVY, RODIČE A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 30. ČERVENCE 2022 – SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
15:30 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA OLDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE, RODIČE PELIŇKOVY A SYNA JOSEFA
NEDĚLE 31. ČERVENCE 2022 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM, P. Stanislav Tomšíček)
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM, P. Stanislav Tomšíček)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM, P. Stanislav Tomšíček)
Ne 24.7.: Světový den prarodičů a seniorů s možností získat plnomocné odpustky.
Út 26.7., 14.00: inventarizace v Zámrsku
So 30.7., po mši sv.: rozlučka s farníky v Zámrsku
Ne 31.7., 17.00, kostel sv. Vavřince: koncert vlídného písničkáře Pavla Helana
Ne 21.8.: Orelská pouť na Svatý Hostýn. Zastávka ve Vysokém Mýtě na silnici č. 35 naproti Orlovně cca v 6.15.
Návrat cca 20.00. Cena 400 Kč pro dospělé, Orel VM přispívá 150 Kč. Hlaste se u pí Markové - 721 109 647.
Nedělní sbírka ve VM z 17.7.: 5.619 Kč. Bohu díky!
EVANGELIUM: Lk 11,1-13 Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho
učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče,
posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i
my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim dále: „Někdo z vás bude
mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je
na cestách, a nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny
a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že
je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete;
hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu
se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí
o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec
dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
TEXT NÁRODNÍ SYNTÉZY SYNODY O SYNODALITĚ
Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze
synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Finální text národní syntézy, do
kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání, najdete zde:
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/33330_33330/2022-07-22-narodni-synteza-podepsana.pdf
Závěrečný text je strukturován do tří částí (společenství; spoluúčast; poslání). Obsahuje mnoho pozitivních ale i
kritických myšlenek, které hledají odpovědi na otázku: Jak prožívat církev opravdu synodálním způsobem, tedy jako
společný závazek a spoluzodpovědnost? Hovoří se o komunikaci v církvi, v jednotlivých farnostech, komunikaci
biskupa vůči farnostem ale i mezi křesťanskými církvemi navzájem a s občanskou společností.
V textu se mimo jiné uvádí, že dialog by neměl být pouze vyslechnutím ale nasloucháním toho druhého. Je kritizován
klerikalismus, který je vnímán jako forma nadřazenosti a používání mocenských nástrojů, a jeho odmítnutí tedy
znamená novou příležitost pro přijetí všech, kteří se cítí být na okraji církve, nebo kterým vadí nedostatek
transparentnosti a kompetentního rozhodování v církvi.

Důležitým tématem syntézy je otázka spoluúčasti a spoluzodpovědnosti všech pokřtěných v místní církvi (v diecézi a
ve farnosti). S tím souvisí potřeba změny v životě a vedení místních společenství. Kněz ve farnosti nemusí být
„specialista na vše“, ale mělo by dojít k nastavení forem spolupráce a spoluúčasti tak, aby se mohla rozvinout
rozmanitost darů Ducha Svatého celého Božího lidu. Právě tento krok je vnímán jako efektivní reakce na pasivitu značné
části členů církve.
V textu se reflektuje také role žen v církvi s tím, že by v rozhodovacích a poradních funkcích v místní církvi měly ženy
mít své místo se specificitou svého úhlu pohledu, zkušenosti a charismat.
Syntéza shrnuje samozřejmě také základní poslání církve, což je předávání radosti z Evangelia všem lidem celého světa,
poselství naděje a Boží lásky, k čemuž je dle výpovědí účastníků potřeba přizpůsobit prezentaci ze strany církve. V
opačném případě hrozí, že se její vlastní terminologie stane nesrozumitelnou, a proto možná bez hlubšího odůvodnění
odmítanou.
Na Vranicích se ukončil 28. ročník tábora. Fotogalerii najdete zde: https://katolikvm.rajce.idnes.cz/2022_7_Tabor_Vranice/

Vybíjená červení versus modří…

Pasování na rytíře.

Závěrečný nástup a mše sv. v Nových Hradech.
DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete tento nápis?
Otázka z 17.7.2022: Kde najdete této reliéf a kdo na něm je? Jedná
se o reliéf se sv. Cyrilem a Metodějem na kostele Nejsvětější
Trojice.
https://farnostvmyto.cz/ facebook Farnost Vysoké Mýto
rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983
www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (31.7.2022) 18. neděle v mezidobí: 1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23;
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21

