Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od do 31. července do 7. srpna 2022
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)
PONDĚLÍ 1. SRPNA – PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ÚTERÝ 2. SRPNA 2022 – PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY
STŘEDA 3. SRPNA 2022 – STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
ČTVRTEK 4. SRPNA 2022 – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH
PÁTEK 5. SRPNA 2022 – PÁTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
SOBOTA 6. SRPNA 2022 – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 7. SRPNA 2022 – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Lubor Dobeš) ZA FARNOST
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Lubor Dobeš)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
P. Stanislav Tomšíček (v ohláškách bude označován pod zkratkou PST) bude ve dnech 1.-11.8.2022 na
duchovních cvičeních. Zastupovat ho bude P. Zdeněk Mach (tel. 603 275 062).
Ne 31.7., 17.00, kostel sv. Vavřince: koncert vlídného písničkáře Pavla Helana
Pokud by chtěl někdo pomoci se stěhováním P. Pavla Mistra, Ukrajinek a části táborových věcí do Dolní Dobrouče
ať se přihlásí na tel. 728 185 336. Děkuji. Předpokládaný termín je v pátek 5.8. a 11.8.2022.
So 13.8., 17.30: P. Prokop Brož uvede P. Stanislava Tomšíčka do funkce
Na webu farnosti najdete fotogalerii z Prázdnin s malým oslíkem a z Letního dětského tábora na Vranicích.
Nabízíme k prodeji nové číslo Šalamounek a Diecézní kalendář na rok 20223 (Recepty z klášterních kuchyní).
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 24.7.: 5.663 Kč. Bohu díky!

Na základě dekretu ze dne 3.5.2022 byl P.
Pavel Mistr ve smyslu kánonu 522nn
CIC s platností a účinností od 1.8.2022
jmenován a ustanoven na dobu 5 let,
tj.
do
31.7.2027,
farářem
Římskokatolické farnosti Dolní
Dobrouč.
Novým
děkanem
Římskokatolické farnosti Vysoké
Mýto se od 1.8.2022 na dobu 5 let, tj.
do 31.7.2027 stává ICLic. Mgr.
Stanislav Tomšíček, farář ve
Svojanově. Do příštích ohlášek
chystáme s P. Tomšíčkem rozhovor.

Druhý zleva P. Mistr, 5. zleva P. David, předchůdce v Dobrouči, 1. zprava P. Tomšíček na společné pouti v Římě k
30. výročí svatořečení sv. Anežky České.

EVANGELIUM: Lk 12,13-21 Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou
o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte
si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“
Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ‘Co
udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si, ‘strhnu své stodoly, vystavím větší a tam
složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele
hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’
Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“
K úvaze
Je zvláštní, že Ježíš v tomto sporu nezasahuje. Přitom je možné, že ten člověk „měl právo“ na svůj podíl. A Ježíš neříká,
že se ho má vzdát, ale že je třeba se vzdát chtivosti. Protože chtivost je taková „černá díra“, která pohlcuje a nenasytně
vysává. Nenasytně. Chtivost se nenasytí, tím méně ty sám. Její heslo je „dej, dej“ – a nikdy neříká dost (podobně jako
v Př 30,15 „Upír má dvě dcery: "Dej! Dej!"“). Dalo by se říct, že se nemáme bát zlodějů a zlodějíčků, ale… zloděje v
nás, té pijavice, která má jméno chtivost. Její cíl je nesmyslně kumulovat. A přitom jsme tady na zemi dočasně, protože
jsme jen poutníci, turisté…Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven sparťanskou výbavou cely
se zeptal svého bratra průvodce:„Kde máte váš nábytek?“„A kde máte vy, vážený pane, svůj nábytek?“, odpověděl
mnich úmyslně na otázku otázkou.„Já? Já tudy přece projíždím“.„No právě“, odpověděl řeholník, „my jsme tu také
pouze na cestě“.
S poděkováním za účast a podporu na naší společné cestě. P. Pavel Mistr
Ing. PAVEL HELAN, nar. 1979 v Moravských Knínicích, absolvent střední školy zahradnické a vysoké školy lesnické.
S hudbou začínal jako kytarista v jazzbandu The Young Pekáč Mojmíra Bártka, kde si
osvojil důležité heslo: "Strýcu hrej, neustále hrej!". Zvítězil v pořadu Do-re-mi, působil
jako učitel hudební výchovy v New Yorku, doprovázel bretaňského zpěváka Yvese
Guelou, byl členem revivalu U2/stay. V roce 2007 obdržel prestižního Krtka na festivalu
Zahrada, v roce 2008 vydal prvotinu "Je (mně) příjemně", ze které vzešla spolupráce se
zpěvákem Petrem Bende. V roce 2011 založil plesový miniorchestr Helan Band. Jako
host německé skupiny Die EMS Perlen hrál v roce 2012 v Kuala Lumpuru a Hong
Kongu. Na podzim roku 2013 se stal finalistou soutěže ČESKOSLOVENSKO MÁ
TALENT s písní "Koupil jsem si ajfon". V roce 2014 vydal album "iBůh" a vyjel na
první samostatné tour. V roce 2015 absolvoval festivaly a kluby v ČR i na Slovensku,
byl hostem Hradišťanu, Tomáše Kluse a Honzy Nedvěda. V roce 2016 odehrál celkem
180 různých koncertů a hostování v ČR, na Slovensku i v Polsku. K perličkám z roku
2017 patří pozvání do Carpool karaoke s Richardem Müllerem. Na podzim roku 2017
vydal album "Rapper". V roce 2018 účinkoval se Simou Martausovou a napsal píseň "Dios Es Amor", s videoklipem z
Havany. V roce 2019 byl o Pavlovi natočen dokument České televize z cyklu Cesty víry; vyšlo album a zpěvník "Buď
se mnou". V nouzovém stavu 2020 - 21 doprovázel několik přímých přenosů České televize a TV Noe. V létě 2021 se
stal ambasadorem Brněnských dnů pro zdraví. Na rok 2022 připravuje nové autorské album.
DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete tento domeček?
Otázka z 24.7.2022: Kde najdete tento nápis? Nápis Sláva
na výsosti Bohu najdete na vitrážním okně sv. Cecílii na kůru
v kostele sv. Vavřince.

https://farnostvmyto.cz/ facebook Farnost Vysoké Mýto
rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983
www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (7.8.2022) 19. neděle v mezidobí: 1. čtení: Mdr 18,6-9; 2.
čtení: Žid 11,1-2.8-19; Evangelium: Lk 12,32-48

