
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 7. srpna do 14. srpna 2016 
  

 

 

 
 
 

PONDĚLÍ 8. srpna – PAMÁTKA SV. DOMNINIKA, KNĚZE  

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

ÚTERÝ 9. srpna – SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDITKY OD KŘÍŽE, PATRONKY EVROPY 

                                17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

STŘEDA 10. srpna – SVÁTEK SV. VAVŘINCE 

                               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 RODIČE KVAPILOVY, DVĚ DCERY, VNUČKU A CELÝ ROD 

ČTVRTEK 11. srpna – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY  

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

PÁTEK 12. srpna – SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE                                                 

13:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince při sňatku M. Kozákové a P. Nováka (P. Štorek)                                   

                              17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

SOBOTA 13. srpna – SOBOTA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

13:00 – mše sv. při pohřbu pana Jana Vostrčila v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

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

NEDĚLE 14. srpna – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                                08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANU SYROVOU A TEN ROD 

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

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

                             17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
                                                   

 Dnes v neděli 7.8. bude do 12 hod výstav Nejsvětější svátosti. Zapisujte se prosím k modlitbě a ke službě. 
 Po mši sv. máte možnost vypůjčit si výběr knih z farní knihovny. Další týden se můžete těšit na nové knihy. 
 Doporučujeme ke stáhnutí 2 nové aplikace do mobilu: Tweeting with god – navazuje na knižní podobu a nabízí 

jednak odpovědi na základní životní otázky spojované s vírou, ale třeba i základní modlitby a liturgii mše sv. 

v několika jazycích. Aplikace Docat (dostupná jen v angličtině) poradí, jak splnit sen papeže Františka: „Můj 

sen jen mít milion mladých křesťanů – nebo ještě lépe – celou generaci, která by sociální učení církve 

vyjadřovala svými životy.“ Aplikace má za cíl prezentovat sociální učení církve tvůrčím, atraktivním a hlavně 

srozumitelným způsobem mládeži. Papež František toto nové dílo uvedl na Světovém dni mládeže v Krakově a 

v těchto dnech si ho každý může jako dárek zadarmo stáhnout.  
 Vatikán spustil online kurs afektivně-sexuální výchovy pro mladé. Projekt odpovídá na výzvu papeže 

Františka, aby byla sexuální výchova zasazena do širšího rámce výchovy k lásce a vzájemnému darování. 

Projekt, do kterého se můžete zapojit, je v angličtině na: http://www.educazioneaffettiva.org/?lang=en  
 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 20.-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 31.7.2016 byla 2.970 Kč.  

 

EVANGELIUM: Lk 12,32-48 Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá 

království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého 

neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 

Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, 

aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, 

pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci 

nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde 

zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný 

a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu 

služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým 

majetkem.  

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)     

 

http://www.educazioneaffettiva.org/?lang=en


SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 2016 

Se sestrami ze Zimbabwe.                   Mše sv. v českém národním centru.  Tančící mládež u Sanktuária Milosrdenství. 

Po skončení mše sv. s papežem 

nás čekala cesta zpět do českého  

Pouť na Campus Misericoridae.           Vigílie na Campus Misericordiae.         centra. (cca 16 km) 
 

 

Postřeh z Krakova: Do Krakova jsem jela jako součást přípravného týmu. Tuto nabídku zpívat ve schole, která 

doprovází celý program na českém centru, jsem dlouho promýšlela. Původně jsem totiž chtěla prožít SDM jako účastník. 

Přidala jsem se tedy k padesáti mladým lidem, které jsem vůbec neznala. I přes počáteční krušné chvíle, které jsem 

musela vybojovat (třeba to, že sedíte na zkoušce celý den a za celou tu dobu s vámi téměř nikdo nepromluví), se z nás v 

následujících čtrnácti dnech postupně stávalo krásné společenství. Moje obavy z okamžiků, kdy budu sama a nebudu si 

vlastně vědět rady, se vytrácely. Po náročném, ale naplněném přípravném týdnu stráveném na českém centru jsem ze 

sebe vydala vše. Denní několikahodinové zpívání se na hlase začínalo pomalu ale jistě podepisovat. Při doprovázení 

samotného programu mě ale začali oslovovat lidé s tím, že mě i celé schole děkují za radost a energii, kterou jim skrze 

hudbu předáváme. To byla prostě velká posila a já si říkala, jo, za tu námahu to stojí". Co jsem také velmi ocenila na 

našem dirigentovi a vedoucím Sbmky (tak se jmenujeme)- Štěpánovi- bylo časté připomínání podstaty setkání i našeho 

snažení. Společně jsme se modlili a prosili o to, abychom to tady mohli dobře dokončit! Myslím si (i podle ohlasů 

účastníků), že nás Pán Bůh opravdu podržel a naše mise proběhla úspěšně. Za to celé budu děkovat ještě dlouho! 

(Anežka J.) Další svědectví z Krakova bude příští týden. 
 

Papež František vybídl mladé, aby pamatovali na své kořeny a v přítomnosti jednali s odvahou. 

Mladí jsou podle něj nadějí pro budoucnost, avšak s dvěma podmínkami: Mít paměť a jednat s odvahou.      

"První podmínkou je MÍT PAMĚŤ; klást si otázku, odkud přicházím. Paměť svého lidu, paměť své vlastní 

životní historie. (…) Mladý člověk bez paměti nemůže být nadějí budoucnosti. Je to jasné? Někdo řekne: 

‚Otče, ale jak to udělat, abych měl paměť?‘ – Mluv se svými rodiči, mluv s dospělými, ale především se svými 

prarodiči. Je to jasné? Chcete-li být nadějí budoucnosti, musíte převzít pochodeň svého dědy a babičky. Je to 

jasné?" řekl František. "Mluv se svými rodiči, mluv s dospělými, ale především se svými prarodiči. Je to 

jasné? Chcete-li být nadějí budoucnosti, musíte převzít pochodeň svého dědy a babičky."  "Slibujete mi, že při 

přípravě Panamy budete mluvit více se svými prarodiči? (mladí odpovídají: ano) A pokud prarodiče již odešli 

na věčnost, budete mluvit se starými lidmi a ptát se jich? (odpovídají: ano) Ptejte se jich, protože oni jsou 

moudrostí lidu", vyzval také papež. 

Druhou podmínkou je podle Františka MÍT ODVAHU A NEZALEKNOUT SE V PŘÍTOMNOSTI. 

Římský biskup připomněl mladého grafika z týmu Světového dne mládeže v Krakově Macieje Cieslu, který 

zemřel po nemoci krátce před začátkem akce: "Měl odvahu, odvahu neustále bojovat i za těch nejhorších 

podmínek. Tento mladík tu dnes není, ale zasel naději budoucnosti. Pro přítomnost je tedy třeba odvaha. Pro 

přítomnost je třeba co? (mladí odpovídají: odvaha) Smělost, odvaha. Je to jasné?" 

"Já nevím, zda budu v Panamě, ale mohu vás ujistit o jedné věci: že Petr v Panamě bude," uzavřel František 

s odkazem na úřad papeže, který je nástupcem svatého Petra. "A Petr se vás zeptá, jestli jste mluvili se svými 

prarodiči, jestli jste mluvili se starými lidmi, abyste měli paměť, jestli jste měli odvahu a smělost čelit situacím 

a jestli jste zasévali pro budoucnost. A Petrovi odpovíte: (odpovídají: ano). Jasné?"  
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli – 20. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
Jer 38,4-6.8-10; 2. čtení – Žid 12,1-4; Evangelium – Lk 12,49-53 

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

