
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 6. července do 13. srpna 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 7. srpna – PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:30 –mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 8. srpna – PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE 

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

STŘEDA 9. srpna – SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE,  

   PATRONKY EVROPY 

                               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) NA ÚMYSL DÁRCE  

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

ČTVRTEK 10. srpna – SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA        
 08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)                               

PÁTEK 11. srpna – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY   
  17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODIČE A PRARODIČE ZAVŘELOVY     

                  A VAJMAROVY A OSTATNÍ ŽIVÉ I ZEMŘELÉ PŘÍBUZNÉ                            

SOBOTA 12. srpna – SOBOTA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

                               ZA VLADIMÍRA KYSILKU, CELOU RODINU, RODINU HANUŠOVU, CELÝ ROD A 

DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 13. srpna – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 9.8. na paní Teplou, tel. 737 414 197. 

 Ohledně poutě do slovenského partnerského města Spišská Belá nastaly komplikace ohledně ubytování, tudíž vás 

budeme informovat na začátku příštího týdne, zda  můžeme tuto pouť uskutečnit v srpnu nebo zda bude přesunuta na  

konec září. 

 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 Panny 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     

 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.+ 

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)   

 

http://www.fatima2017.cz/


 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 29.7. a 30.7. se vybralo celkem 5247,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme! 

 

EVANGELIUM: Mt 17,1-9 Ježíš po svém vystoupení nejprve učil zástupy, postupně se ale soustředí na skupinku 

učedníků. Jim také vyjevuje tajemství o své smrti, ale chce je ubezpečit, že to nebude poslední slovo jeho příběhu. Proto 

se jim ukáže v nebeské slávě. Učedníci však stále nerozumí.  

 

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi 

proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním 

rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, 

jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“  Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: 

„To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil, toho poslouchejte!“ Jak to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se 

báli. Ježíš přistupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. 

Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen 

z mrtvých. “ 

 

Také já se proměním! 
            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme svátek Proměnění Páně. Tuto úžasnou událost Proměnění 

našeho Pána Ježíše Krista nám popisují všichni tři synoptičtí evangelisté, a odvolává se na ni také apoštol Petr ve svém 

druhém listě. Tajemství Proměnění Páně je v úzkém vztahu k tajemství Kristovy smrti a Zmrtvýchvstání. Tak jak tomu 

bylo u Pána Ježíše, tak tomu bude i u nás: také naše oslavení a vzkříšení začíná našimi bolestmi a kříži na této zemi. 

            Když chtějí lidé vyjádřit něco abstraktního, používají k tomu odedávna různé symboly a obrazy. Tak například 

symbolem lásky je srdce, symbolem štěstí je čtyřlístek, symbolem míru je holubice. A ve Svatých Písmech vidíme něco 

obdobného: Svatopisci také sahají k symbolům, obrazům, přirovnáním, chtějí-li nám aspoň trochu přiblížit nepřed-

stavitelný a nepochopitelný pojem Boha. 

            Také dnešní evangelium o proměnění Krista Pána užívá podobné obrazy, aby  nám naznačilo, že Syn člověka 

vstoupil do Boží blízkosti, že byl Boží přítomností zcela naplněn, že byl s nebeským Otcem zcela zajedno. Svatí 

evangelisté používají k vyjádření této úchvatné události Proměnění Páně tři symboly, které jsou ve Svatých Písmech 

často užívány: je to obraz hory, světla a oblaku. 

            Jako místo setkání Pána Ježíše s nebeským Otcem se uvádí hora. Hora je v biblickém vyjadřování místem Boží 

přítomnosti a jeho působení. Také my rádi vystupujeme na hory. Výstup je dřina, ale ten zážitek nahoře za to stojí. 

Rozhled z výše nám hovoří o naší nepatrnosti, o velikosti Stvořitele, o kráse Božího světa. Na hoře se cítíme jaksi Bohu 

blíž, utíkáme se více do bezpečí a ochrany Boží ruky. 

            Bratři a sestry, Krista Pána na hoře Proměnění obklopuje a proměňuje zářící jas – veliké světlo. Světlo zahání 

temnotu, nejistotu, strach. Světlo znamená blízkost Boží. V ohni hořícího keře ohlašuje Mojžíšovi na poušti svou 

přítomnost Hospodin. Žalmista často Boha se světlem ztotožňuje: „Hospodine, ty jsi mé světlo a má spása!“  

            A konečně tu máme oblak. Oblak bývá v bibli často místem, z něhož promlouvá Bůh. Oblak, mrak přináší déšť, 

je znamením úrody. Oblak dává blahodárný stín v úpalu slunce. Hora, sluneční svit a mrak – tři základní živly přírody – 

jsou v bibli symbolem tajemné blízkosti Boží. Promlouvá z nich neviditelný Pán nebe i země. 

            Bratři a sestry, dnešní svátek Proměnění Páně nás tedy učí vnímavosti pro znamení Boží blízkosti. Ale dnešní 

svátek nám také připomíná, že i my se máme proměnit. Ne sice tak najednou jako Pán Ježíš na hoře Proměnění, ne tak 

dokonale – to až snad jednou v nebi. Ale máme se proměňovat postupně, denně. 

            Moji drazí, na konci školního roku se ptal katecheta dětí, které téma se jim nejvíce líbilo. Patnáctiletý chlapec 

mu bez váhání odpověděl: „Proměnění Páně na hoře Tábor!“ A když se ho katecheta zeptal, co se mu na této události 

nejvíce líbilo, dostal velice přesnou odpověď: „Protože mi to říká, že také já se proměním! Říkal jste nám přece, že Pán 

Ježíš dělal to, co se týká nás všech. Třem apoštolům ukázal, jací budeme po smrti. Tady můžeme být nemocní a slabí, 

tady nás můžou pronásledovat i zabít, ale to všechno nic není. My se proměníme jako Pán Ježíš! A pak jsme se učili, že 

po Vzkříšení rány Pána Ježíše zářily. Proto se nemusíme bát utrpení a pronásledování. Opravdu se můžeme těšit, že se 

proměníme!“ /Neznámý  autor/ 

 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKŮ: Negramotný venkovan se podepisoval křížkem, ale začne se podepisovat 

kolečkem. Na poště se ho ptají proč: „Já se před týdnem oženil a vzal jsem si příjmení po manželce!“ 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ZÁKAZNÍK: V restauraci se ptá vrchní číšníka: „Co napsal ten host do Knihy stížností?“ 

„Nic, jenom tam vložil řízek! 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 13.8. –19. neděle v mezidobí  

1. čtení – Král 19, 9a.11-13a, 2. čtení – Řím 9,1-5, Evangelium – Mt 14,22-33 

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

