
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 30. července do 6. srpna 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 31. července – PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE  
 16:00 – mše sv. při pohřbu paní Otilie Bartheldyové  

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

 14:00 – bohoslužba slova na LDN (PPM) 

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

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

STŘEDA 2. srpna – STŘEDA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               14:00 – mše sv. v Ledaxu ve VM (PPM), příležitost ke sv. smíření  

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM(PPM), společné modlitby (pí 

Loskotová) 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII NETOLICKOU, SESTRU 

RŮŽENU, ZA SYNOVCE JANA A ZA ŽIVÉ RODINY TOHOTO RODU A ZA DUŠE  

V OČISTCI 

ČTVRTEK 3. srpna – ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ        
 08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

PÁTEK 4. srpna – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE    
                              17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH 

                              19:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

                                20:00 – 22:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 5. srpna – SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)  

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

                               ZA MILENU KALHOUSOVOU  

NEDĚLE 6. srpna – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

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

                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

                     13:30 - mše sv. v Knířově  (PPM)  
                         

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny knihy o Praze a z edice Máj.  

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 2.8.2017. Zpovídat bude P. Jan Kunert od 16:00 do 17:00. Další 

příležitost ke svátosti smíření bude během Nikodémovy noci, která proběhne v kostele sv. Vavřince v pátek 4.8. 

bude od 20 do 22 hod. Zpovídat bude P. Pavel Mistr  

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 2.8. na paní Teplou, tel. 737 414 197. 

 Ve dnech 24.-27.8.2017 vás zveme na pouť do slovenského partnerského města Spišská Belá. Cesta bude 

společně autobusem, podrobnosti ohledně programu a ceny upřesníme. Hlásit se můžete Radce Blajdové. 

 Již tradičně Orel H.K. vypravuje autobus na Orelskou pouť na Sv. Hostýn. Ve Vysokém Mýtě bude stavět v neděli 

20.8. cca v 6 hod na silnici č.35 naproti Orlovně. Orel VM přispívá účastníkům 150 Kč na dopravné (350 Kč). 

Hlavní mše sv. se koná v 10 hod, celebruje Mons. V. Cikrle. Přihlášky p. Marková (tel.721 109 647). 

 Na sobotu 23.9. (odjezd v 7.30 od bazénu) chystáme Putování s Orlem 2017. Navštívíme Žleby, kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené Hoře, projdeme se údolím říčky Doubravy. Autobus sponzorský, účastníci platí pouze 

vstupné a stravné. Hlaste se u p. Markové (tel. 721 109 647) nebo u p. Stříteské (tel. 777 141 910). 

 Zveme Vás na poutní slavnost na Hoře Matky Boží u Králík. Na slavnost Nanebevzetí Pany Marie v úterý 

15.8.2017 budou v poutním kostele slouženy mše sv. v 10:00h a v 17:00h. Následující neděli 20.8.2017 bude poutní 

mši sv. v 10:00h celebrovat J. Em. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Odpoledne ve 14:00h bude 

zakončena výstava s názvem „Vím já kostelíček“, která prezentuje aktivity místních dobrovolníků snažících se  

o záchranu varhan ve 4 vesnických kostelích v okolí. Celá poutní slavnost bude zakončena mší sv. v 15:00h.,  

kterou bude celebrovat rektor poutního kostela P. Karel Moravec.  

 Zveme Vás na celostátní setkání mládeže v Olomouci od 15. do 20.8.2017. Přihlásit se je možné na webu: 

olomouc2017.signaly.cz     

NEDĚLE 30. července – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          

 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), křest Klaudie Jagiellové 
                      ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

      10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

    13:30 - mše sv. v Knířově  (PPM)  

   

 



 Zveme Vás v probíhajícím roce Jubilea Fatimy k návštěvě poutního místa v Koclířově u Svitav – Českomoravské 

Fatimy. Poutě probíhají také během léta až do konce října 2017 každou sobotu. Poutní mše sv. je pravidelně 

v 10:30h. Ve 14h je připraven pořad „Fatima naše naděje“. Na 1. mariánskou sobotu 5.8.2017 bude hlavním hostem 

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. Více informací na www.fatima2017.cz nebo tel. 731 598 752. 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 15.7. a 16.7. se vybralo celkem 4.831,- Kč a ze dne 

22.7. a 23.7. 2017 se vybralo celkem 3.595,- Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 

EVANGELIUM: Mt 13,44-52   Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli.  

Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je 

také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, 

a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři 

ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání 

věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli 

jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského 

království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ 

 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY O PRAZE A KNIHY Z EDICE MÁJ:  

Edici Máj iniciovala na počátku 60. let Mladá fronta jako knihovnu československé mládeže. V letech 1961–1991 v ní 

vyšlo celkem 558 svazků. 

Byrd Richard E.: Sám a sám - Proslulá kniha líčí osobní prožitky polárního badatele, který se úplně sám vydal 

prozkoumat a zmapovat dosud neznámé oblasti Antarktidy. 

Erben Václav: Trapný konec rytíře Bartoloměje - V románu o cti, nepočestnosti a lásce se autor vrací do doby krále 

Jiříka z Poděbrad, kdy se obyvatelstvo české země stále ještě vzpamatovávalo z politického, hospodářského a morálního 

kolapsu předchozích časů. 

Čechov Antonon Pavlovič: Okamžiky – Autor v povídkách nastiňuje zdánlivě běžné situace, do nichž staví své 

hrdiny, u nichž odkrývá s jemným porozuměním pro lidskou duši prosté i složité pravdy života. 

Dumas Alexandre: Králův klenotník – Román vychází z vlastního životopisu Benvenuta Celliniho, italského zlatníka 

a sochaře, který je činný ve Florencii a Francii... Děj se odehrává za vlády Františka I. a dosti věrně uchovává osudy lidí 

i jména měst, ve kterých se odehrává.  

Gamow George: Pan Tompkins v říši divů - Zábavná populárně naučná knížka s prvky sci-fi, kde je laikovi zábavnou 

formou představena teorie relativity i kvantová fyzika. 

Charriére Henri: Motýlek – Autor strávil dvanáct let v trestanecké kolonii na Ďábelských ostrovech ve Francouzské 

Guayaně. 20 let po svém úspěšném útěku sedl a napsal o svém životě knihu. 

Kubín Josef Štefan: Buďte blaženi – Výbor z pentalogie "jivínských rapsódií", svérázných, sociálně laděných a z 

folkloristických tradic vycházejících próz o rodném městě Jičíně a o rodném kraji na sklonku 19. století. 

Mrázek Jiří: Kde začíná budoucnost – Autoři se snaží nastínit budoucnost počítačů a robotů, možnosti získávání 

energie z netradičních zdrojů, nové cesty transplantace orgánů a řízení růstu, ukazují budoucnost bioklimatologie, 

využívání biologických postupů v praxi, nově dopravní prostředky apod. 

Neumann Stanislav Kostka: Sám nejsi nic - Sebrané básně a povídky Stanislava Kostky Neumanna. 

Saint-Exupéry Antoine de: Citadela - Básnické meditace, filozofické úvahy a fiktivní rozhovory o smyslu života a 

světa. V této knize Saint-Exupéry spojil posledních deset let svého života.  

Wittgen Tom: V proudech ledového oceánu - Námětem dobrodružného románu se stala skutečná událost, která na 

sklonku 19. století vzrušila celý svět. Švédský polární badatel Nordenskjöld spolu se svými druhy zmizel beze stopy 

kdesi v Severním ledovém oceánu a vydavatel deníku New York Herald, jistý mr. Bennet, vypravuje polární expedici, 

která má Švédy zachránit nebo alespoň přivést zprávy o jejich osudu. 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKŮ (CESTOVÁNÍ PO JAPONSKU): Jeden klášter v Japonsku stojí na vysokém 

útesu a jediný způsob dopravy nahoru je primitivní lanovka - velký proutěný koš s kladkou, který tahá na laně jeden  

z mnichů. Jednou se právě tohohle mnicha zrovna v půlce cesty ptá jeden turista, který si všiml, jak je nosné lano staré  

a roztřepené: „Prosím vás, jak často měníte to lano?” Mnich se zarazil a po chvilce povídá: „Pokaždé, když praskne!” 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ CESTUJÍCÍ: Na zastávce stojí autobus chystající se na odjezd. Běží za ním muž a křičí: 

„Pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci!” Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Muž doběhne k 

zadním dveřím, naskočí, dveře se zavřou, oddychne si a říká: „Kontrola jízdenek.” 
  

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 6.8. – Svátek Proměnění Páně 

1. čtení – Dan 7,9-10.13-14, 2. čtení – 2 Petr 1,16-19, Evangelium - Mt 17,1-9 

http://www.fatima2017.cz/
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

