
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 10. dubna do 17. dubna 2016 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 11. dubna – PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

                               14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 13:30 příležitost ke svátosti smíření 

                               16:00 – mše sv. při pohřbu pana Josefa Sopouška (PPM) 

                               16:00 – mše sv. v Penzionu (P. Mannl)                   

ÚTERÝ 12. dubna – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 13. dubna – SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA 

08:00 – mše sv. v Nových Hradech (PPM) 

17:30 – Výstav NS v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby  

18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA MANŽELE PETROVY A PŘÍBUZNÉ 

ČTVRTEK 14. dubna – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

07:30 – mše sv. kapli na faře (PPM) 

PÁTEK 15. dubna – PÁTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

16:30 – v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA JOSEFA KOVÁŘE, RODIČE A SOUROZENCE Z OBOU STRAN 

SOBOTA 16. dubna – SOBOTA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

08:00 – v kapli na faře ve VM (P. Mannl) NA PODĚKOVÁNÍ ZA PROKÁZANÁ 

DOBRODINÍ S PROSBOU O DALŠÍ POMOC 

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (P. Mannl + jáhen Roušar) 

NEDĚLE 17. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ZA JAROSLAVA SEVERU A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny encykliky, konstituce, a dále knihy od a o Benediktovi 

XVI. Z beletrie nabízíme dnes knihy F. Kožíka a J. A. Komenského.  

 Nabízíme poslední volná místa na farní pouť k Bráně Božího milosrdenství do Želiva a do Číhoště. 

Uskuteční se v sobotu 14. 5. 2016, cena 420 Kč. Peníze budeme vybírat před a po nedělní mši sv. nebo ve 

středu od 15:30 do 17:30 na faře. 

 V naší farnosti proběhne příprava dětí na přijetí svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. První 

informativní schůzka s rodiči proběhne v neděli 24.4.2016 po ranní mši sv. na faře ve VM. Další schůzky 

budou dle rozpisu, kt. najdete i na webových stránkách farnosti. Udělení svátostí proběhne o dětské mši sv. 

v neděli 19.6.2016. Nabízíme také přípravu křtu dětí, které chodí pravidelně na náboženství.  

 Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku psychoterapeutky a teoložky Kateřiny Lachmanové 

Typické překážky usmíření. Koná se ve čtvrtek 28.4. v 19 hod v sále ZUŠ. K.L. je autorkou mnoha knih, mj. 

Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Milosrdenství. Dovede propojit teologii 

se současným světem. Bude též příležitost si koupit knihy z nabídky Karmelitánského nakladatelství, jehož 

je ředitelkou. 

 Na našich webových stránkách najdete NOVÉ FOTOGALERIE ZA ROK 2016 naší farnosti. 

 Nezapomeňte se včas přihlásit na společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem, 

vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16. 7. - 22. 7. a na tradiční 

dětský tábor LDT Vranice 2016 v termínu 1.-15. 7. 2016 

 Sbírka ze dne 3. 4.2 016 byla 5.155 Kč. 

 Sbírka 17. 04. bude určena na Kněžský seminář. 
 

EVANGELIUM Jan 21,1-19 1Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. 2Stalo se to takto: Byli 

spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. 

3Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic 

neulovili. 4Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 5Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k 

jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ 6Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji 

NEDĚLE 10. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ALENU BERÁNKOVOU 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 

17:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) – možnost požádat o odvoz na tel. 728.185.336 

http://www.biblenet.cz/b/John/21#v1
http://www.biblenet.cz/b/John/21#v2
http://www.biblenet.cz/b/John/21#v3
http://www.biblenet.cz/b/John/21#v4
http://www.biblenet.cz/b/John/21#v5
http://www.biblenet.cz/b/John/21#v6


ani utáhnout pro množství ryb. 7Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr 

uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. 8Ostatní učedníci přijeli na lodi – 

nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. 9Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na 

něm rybu a chléb. 10Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ 11Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť 

plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. 12Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo 

z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. 13Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. 14To 

se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. 15Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, 

miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ 16Zeptal se 

ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď 

pastýřem mých ovcí!“ 17Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho 

potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! 

18Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš 

ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ 19To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech 

dodal: „Následuj mne!“  
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE ENCYKLIKY A KONSTITUCE: 

Lev XIII: Rerum novarum (O nových věcech) – V encyklice z roku 1891 zaujímá církev oficiální stanovisko 

k sociálním věcem. Podporuje práva pracujících vytvářet odborové svazy, odmítá komunismus a neomezený 

kapitalismus a zároveň potvrzuje právo na soukromé vlastnictví. 

Pavel VI: Humanae vitae (Předávání lidského života) – O správném řádu sdělování lidského života z r. 1968. 

Jan Pavel II: Christifideles laici (O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě) 

Benedikt XVI: Deus caritas est (Bůh je láska) – Zabývá se tématem křesťanské lásky.  

Benedikt XVI: Spe salvi (Spaseni v naději) - Encyklika se zabývá nadějí spojenou se spásou, nadějí ve víře s 

odkazem na sv. Josephinu Bakhitu. Dále se dotýká víry v Novém zákoně a prvotní církve 

Benedikt XVI: Caritas in veritate (Láska v pravdě) - O integrálním lidském vývoji v lásce v pravdě. 

František: Laudato sí (Tobě buď chvála) - Encyklika má podtitul „O péči o společný domov“. Papež v ní 

kritizuje konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k „rychlé a jednotné globální akci“ a k boji proti 

zhoršování životního prostředí. 

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě 

Lumen gentium -  První slova dogmatické konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi jsou: „Kristus je 

světlo národů." Konstituce má osvětlit věřícím i dalším lidem podstatu církve a její univerzální poslání. 

Gaudium et spes – Jedná se o pastorální konstituci Druhého vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě a 

slova znamenají „Radost a naděje“. 

Dominique Morin: Učení II. Vatikánského koncilu – Stručná knížka přibližuje srozumitelně nejdůležitější 

události dějin koncilu a jeho závěry.   

  

 

Fotogalerii z Knířovské pouti 

si můžete prohlédnout na 

našich webových stránkách. 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ FARÁŘ: Dva faráři si povídají: "Mně jsou ze všech sportovců 

nejsympatičtější cyklisti." "Proč?" "Protože se starají o svoje duše." 
 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli – 4. neděle velikonoční: 1. čtení – Sk 

13,14.43-52; 2. čtení – Zj 7,9.14b-17; Evangelium – Jan 10,27-30 
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