
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 31. července do 7. srpna 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 1. srpna – PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

                                 16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  

ÚTERÝ 2. srpna – ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                18:00 – mše sv. v Pensionu (PPM)  

STŘEDA 3. srpna – STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               17:30 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM, modlitby (E. Loskotová)  

                               18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                            ZA JANA VOMELU A CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 4. srpna – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE  

07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

PÁTEK 5. srpna – POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE 

                               19:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII DRAHOŇOVSKOU 

SOBOTA 6. srpna – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA SOPOUŠKA, JEHO 

RODIČE A ZA JOSEFA A NNU VÁŽKOVY 

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK) 

NEDĚLE 7. srpna – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

 V pátek 5.8. se koná v kostele sv. Vavřince od 20 do 22 hod Nikodémova noc. Bude vystavena Nejsvětější 

svátost a bude příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům.  
 V neděli 7.8. bude výstav Nejsvětější svátosti do 12 hod. zapisujte se prosím k modlitbě a ke službě. 
 Srdečně Vás zveme na přednášku známého slovenského charismatického kněze MARIÁNA KUFFY na téma 

MILOSRDENSTVÍ A POKORA v sobotu 27.8. v chrámu sv. Vavřince. Program: 8:30 svátost smíření - 

10:00 mše sv. - 14:00 přednáška. Více info na: http://www.ikv.sk/  
 Tradiční orelská pouť na sv. Hostýně se koná v sobotu a neděli 20. a 21.8. Zastávka autobusu v neděli 21.8. v 

6 hod na silnici č. 35 před Orlovnou. Hlavní mši celebruje Mons. Radkovský. Hlaste se u paní Markové 721 

109 647.  
 Sbírka z 24.7.2016 byla 3.883 Kč.  

 

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.“ 

 

Z přivítání účastníků Světového setkání mládeže na krakovských 

pláních ve čtvrtek 28.7.2016:  

„Konečně se setkáváme,“ oslovil papež František mladé lidi shromážděné 

na krakovských pláních. Hovořil pak o velkolepých činech, jakých je 

schopen člověk, kterého se dotkl Ježíš, a o mladé tváři milosrdenství, které 

je zároveň úchvatným dobrodružstvím. Hned v úvodu však s vděčností 

NEDĚLE 31. července – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
     08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Buriánek) ZA JOSEFA 

A MARII ŠVARCOVI, SOUROZENCE A CELÝ ROD  
     10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

     13:30 – bohoslužba slova v kostele na Knířově (jáhen Roušar) 



připomněl zakladatele Světových dnů mládeže Jana Pavla II: 

„Provází nás z nebe svým pohledem na množství mladých lidí, kteří z tak odlišných národů, kultur a jazyků 

přišli z jediného důvodu: aby slavili, že mezi námi je živý Ježíš. A říci, že je Živý, znamená obnovit naši touhu 

Jej následovat a tímto následováním horlivě žít.“ 

Právě Ježíš svolává tento 31. Světový den mládeže a říká: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství“. Papež František se svěřil, že už jako biskup vnímal jako jednu z nejkrásnějších věcí pohled na 

mladé, kteří nepodléhají dojmu, že věci nelze měnit: 

„Je to dar z nebe vidět mnohé vás, kteří se svým tázáním snažíte, aby se věci změnily. Je krásné a těší mne u 

srdce, když vidím vaši vitalitu. Církev na vás dnes hledí a chce se od vás učit, aby obnovila svoji důvěru v 

Otcovo Milosrdenství, které má stále mladou tvář a nepřestává nás vybízet k účasti na Jeho království. Znám 

nadšení, které vkládáte do svého poslání, a dovolím si opakovat: milosrdenství má vždycky mladou tvář. 

Slitovné srdce má totiž odvahu vzdát se pohodlí; slitovné srdce dovede být útočištěm těch, kdo nikdy neměli 

domov anebo jej ztratili, umí vytvářet prostředí domova a rodiny pro ty, kdo museli emigrovat, je schopno 

něhy a soucitu.“ 

Bolí mne, když potkám mladé lidi, kteří vypadají jako předčasní důchodci, kteří se vzdali před bojem, chodí se 

skleslou tváří a jsou bytostně znudění a nudní zároveň, dodal Svatý otec. Sešli jsme se proto, abychom si 

navzájem pomáhali, protože si nechceme dát ukrást nejlepší léta, energii a sny falešnými představami: 

„Drazí přátelé, ptám se vás: přejete si žít v onom odcizujícím „víru“ anebo vnímat sílu, která vám dává život 

a naplňuje vás? Odcizující vír anebo síla milosti? Naplnění a novou sílu nedá žádná věc či předmět, nýbrž 

živá osoba jménem Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je ten, který dává životu nadšení; Ježíš Kristus je ten, který vás 

vede, abychom se nespokojovali s málem a dávali ze sebe to nejlepší; Ježíš Kristus nás provokuje, vybízí a 

pomáhá nám povstat pokaždé, když už jsme připustili porážku. Ježíš Kristus nás vybízí hledět vzhůru a 

vznešeně snít.“ 

V návaznosti na evangelium o Ježíšově návštěvě v domě Marie a Marty František mladé povzbudil, aby se 

svěřili Ježíši, který během těchto dnů chce vstoupit do našeho domu, spatřit naše starosti a pachtění jako u 

Marty a očekávat, že budeme naslouchat jako Marie: 

„Nyní tedy všichni společně prosme Pána: uchvať nás dobrodružstvím svého milosrdenství! Uchvať nás 

dobrodružstvím stavění mostů a boření zdí (ohrad a drátěných plotů); uchvať nás dobrodružstvím péče o 

chudého, který je sám a opuštěn a nenachází již smysl svého života. Pobídni nás, abychom jako Marie z 

Betánie naslouchali těm, kterým nerozumíme a kteří přicházejí z jiných kultur, národů a těch, kterých se 

obáváme, protože si myslíme, že nám mohou ublížit. Učiň, ať obrátíme svůj pohled jako Marie z Nazaretu s 

Alžbětou k našim starým lidem, abychom se od nich učili moudrosti. 

 Tady jsme, Pane! Pošli nás dělit se o Tvoji milosrdnou Lásku.“ 
 

Poutníci na 

Mezinárodní 

setkání mládeže 

v Krakově 

navštívili i naší 

farnost, když ve 

čtvrtek před 

polednem dne 

28.7. požádali o 

mši sv., kterou 

spolu s námi 

slavili v latině se 

španělskými 

texty a 

překladem. 

Byla to skupina 

děvčat z jihu 

Španělska 

z hnutí Opus 

Dei. 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 
 

 

Připravujeme se na příští neděli – 19. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
Mdr 18,6-9; 2. čtení – Žid 11,1-2.8-19; Evangelium – Lk 12,32-48 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

