
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 17. června do 24. června 2018 

 
 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 18. ČERVNA – PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                     16:00 – mše sv. v Naději (PJK)  16:00 – mše sv. v Penzionu (Mons. J. Socha)   

ÚTERÝ 19. ČERVNA – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 20. ČERVNA – STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

         16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)  

                    17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)  

 17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)  

ČTVRTEK 21. ČERVNA – PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA 

      08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM) ZA P. RUDOLFA ŠOTOLU  

 09:15 -  bohoslužba slova v Naději (PPM)              

PÁTEK 22. ČERVNA – PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                    17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JOSEFA ŽAMPACHA 

SOBOTA 23. ČERVNA – SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
 14:30 – křest Milana Josefa Štohanzla, konvalidace manželství Milana a Petry Štohanzlových (PPM) 

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

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

                                 ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, BRATRA JAROMÍRA, SESTRU MARII, MANŽELE 

LNĚNIČKOVY, LIPAVSKÝCH, MAJTNERŮ A NOVÁKOVY    

NEDĚLE 24. ČERVNA – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 07:30 – mše sv. ze slavnosti patrona kostela Petra a Pavla v kostele ve Slatině (PPM)  

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, ZA UČITELE,  

ŽÁKY A STUDENTY A PROSBA O OCHRANU O PRÁZDNINÁCH         
                    10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 Pondělí 18.6., fara VM: proběhne poslední hodina náboženství ve Vysokém Mýtě.  

 Středa 20.6., fara ve VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Pátek 22.6.,19:15, fara ve VM: setkání pastorační rady, jednání je veřejné  

 Neděle 24.6., dětská mše sv. 13:30 – Knířov (kostel a fara): společné zakončení školního roku pro děti 

z náboženství a jejich rodiny. Program: společná dětská mše sv. v kostele na Knířově, předání pracovních listů 

z hodin náboženství, zahradní slavnost se soutěžemi a opékáním. Ukončení cca v 17:30h. Těšíme se na Vás! 

 Neděle 24.6.: při mši sv. proběhne ve všech farnostech sbírka na charitu. Děkujeme. 
 

DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE: 

 Úterý 19.6., Šance pro Tebe, od 10:00 – 14:00: Den otevřených dveří – v nízkoprahovém klubu pro děti a 

mládež Futur ve VM (Husova ul.) 

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 20.6. na paní Markovou nebo na farní kancelář 465 420 983. 

 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., kromě 

nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině. 

 So 30.6. – So 14.7.: Letní dětský tábor Vranice – při celotáborové etapové hře se vydáme do tajuplné Říše 

mytologie, která se ocitla v náhlém ohrožení. Cena pro jedno dítě: 3100,- Kč. Již je přihlášeno 67 dětí. 

 So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní 

pobyt 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma.  

 Sobotní a nedělní sbírka ze dne 9.6. a 10.6.2018: ve farnosti Vysoké Mýto: byla ve výši 4270,- Kč. Děkujeme. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Neděle 24.6., evangelický chrám Páně ve VM, 17:00: Ladíme… varhanní koncert s přednesem Tomáše 

Ulricha. Leták viz farní vitrína. 

 Středa 4.7.: 8:30 –  22:00 Římskokatolická farnost Sázava: Slavnost sv. Prokopa s poutní mší sv. 

 Neděle 8.7.: 10:30 – Velká svatoprokopská pouť – sloužena staroslověnsky. Více viz leták ve farní vitríně. 

 Pondělí 16.7., kostel v Ústí n. O., 19:00: GOOD WORK – koncert známé pop gospelové skupiny 

 Pá 12. – Ne 14.10., poutní dům Králíky: Víkend pro bezdětné manžele (10 párů). Více leták ve farní vitríně, 

www.probezdetné.cz, vikend@probezdetne.cz. 
 

EVANGELIUM: Mk 4,26-34  Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; 

ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed 

stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ 

Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: 

NEDĚLE 17. ČERVNA – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
    09:00 – dětská mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí v chrámu sv. Vavřince  (PPM) 

ZA ADOLFA BŘENĚ, SNACHU MARCELU A RODIČE Z OBOU STRAN 
    10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Buriánek) 

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

 

http://www.probezdetné.cz/
mailto:vikend@probezdetne.cz


Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné 

zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim 

hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, 

všechno vysvětloval.  
 

K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ PŘEDSTUPUJÍ DNES TYTO DĚTI, které bychom vám rádi krátce představili: 

Peter Baniari chodí do 2. třídy a bude se stěhovat do Dvořiska. Rád sportuje, hraje 

fotbal, tenis a hokej. Chtěl by se stát učitelem matematiky. 

Jeho sestra Lucia Baniariová chodí do 4. třídy, ráda šije a kreslí a chtěla by se stát 

veterinářkou. 

 

Karolína Rouhová chodí do 4. třídy v Dobříkově, kde také bydlí. Ráda sportuje, hraje 

fotbal a běhá. Až bude velká, tak by chtěla dál studovat sport a věnovat se např. 

fotbalu nebo atletice profesionálně. 

Jan Andrle chodí do 2. třídy na Vraclavi, kde také bydlí se svoji rodinou, má 3 

sourozence. Má rád výtvarnou výchovu a tělocvik a chtěl by se stát vynálezcem. 

David Zelený chodí do 3. třídy a bydlí ve Vysokém Mýtě. Mezi jeho koníčky patří 

počítač a rád hraje basketbal, v budoucnu by se chtěl stát programátorem. 

Johanka Dorušáková chodí do 4. třídy, bydlí ve Džbánově a má 2 starší sestry. Má 

ráda zvířata, doma má např. gekona, kocoura, ještěrku, křečka a další. Proto by se také 

chtěla stát veterinářkou. 

Helena Benáková chodí do 3. třídy, bydlí ve Vysoké Mýtě a má 2 starší bratry. Ráda 

plave, kreslí, chodí do výtvarky a v budoucnu by se chtěla stát učitelkou tělocviku. 

Gabriela Kalánková chodí do 3. třídy, bydlí v Cerekvici a má starší sestru a bratra. 

Ráda hraje na housle, chodí na atletiku, baví ji vyrábění a ruční práce a proto by se 

také chtěla stát švadlenou. 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK OČIMA VÁCLAVA MALÉHO 

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180614papez-frantisek-ocima-vaclava-maleho  

Před třemi lety vyšla encyklika Laudato si´ (Buď pochválen), jež je považována za první encykliku zcela 

napsanou papežem Františkem. Nad tím, jaké nové myšlenky a činy přinesl papež František během svého zatím 

pětiletého pontifikátu, se zamýšlel biskup Václav Malý ve své přednášce pořádané ČKA ve Vysokém Mýtě. 
 

„Služba papeže Františka dává dost podmětů k tomu, abychom se sami zamysleli nad svou vírou, svým životem, nad 

svou zodpovědností nejen vůči sobě ale i vůči prostředí, ve kterém jsme,“ uvedl v úvodu své přednášky biskup 

Václav Malý. Přestože setkání neslo název „Nové podněty v dokumentech papeže Františka“, biskup se pak zaměřil 

také na důrazy, které papež František klade, a na jeho gesta, neboť „svět je dnes založen na gestech, a ta gesta mluví.“ 

Civilní způsob jednání: „Dobrý večer… a nezapomeňte se za mě modlit,“ jsou slova, kterými nově zvolený papež 

oslovil věřící na Svatopeterském náměstí. Přišel jako ten, který spoléhá na podporu lidí, naprosto civilním způsobem, 

jenž oslovuje lidi i mimo církev, a nechává se nazývat římským biskupem. 

Služba všem: Na Zelený čtvrtek myje papež nohy nejen mužům, i ve věznici, ale i ženám a dokonce je umyl i dvěma 

muslimkám. Tato služba ponížit se, což mytí nohou naznačuje, sklonit se před člověkem jako takovým, je vyjádřením 

služby všem, a toho chce papež těmito symbolickými gesty dosáhnout. 

Otevřenost ke všem: Papež František navštívil na začátku svému pontifikátu také italský přístav Lampedusa, kde 

podal utečencům, kteří se připlavili, ruku. Toto gesto vyjadřuje, že když následujeme Pána Ježíše, máme být otevření 

vůči všem a snažit se vnímat bídu svých bližních. 

Život v chudobě: Papež nebydlí v Apoštolském paláci, ale v domě sv. Marty, což je dům pro významné hosty, a 

každý den v tomto domě také slouží bohoslužbu. Je to člověk, který se nevzdaluje, ale chce být mezi lidmi a má ty lidi 

opravdu rád. 

Tvůrce pokoje: Papež František se také zasloužil o prolomení některých vztahů, např. mezi Kubou a USA nebo 

v Kolumbii, kde byl 50 let nepokoj, a na podnět papeže došlo k rozhovorům a vloni k podepsání mírové smlouvy mezi 

legálně zvolenou vládou a gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie. V Havaně se papež před 2 

lety sešel s patriarchou ruské pravoslavné církve Kirillem a dále dal podnět k tomu, aby ve Vatikánu společně zasadili 

stromek dnes již zesnulý izraelský prezident Šimon Peres a představitel palestinské samosprávy Mahmoud Abbas. 

Otevřenost k ekumenismu: V loňském roce na začátku oslav 500. výročí od vystoupení Martina Luthera a rozdělení 

západního křesťanstva papež navštívil centrum protestantismu – švédské město Lund – a setkal se zde s představiteli 

luteránské tradice. 

Představení hlavních myšlenek tří dokumentů papeže Františka představíme v příštích ohláškách. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Ředitel věznice před nastoupenými novými vězni má řeč: „Ve vězení jsou různé dílny, 

každý z vás má možnost vybrat si takové řemeslo, které ovládá. Nebo se můžete novému řemeslu vyučit“ „To je bezvadné, pane 

řediteli,“ hlásí se jeden z odsouzených, „já bych chtěl dělat obchodního cestujícího!“ 

 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
 

 

 Připravujeme se na příští neděli (24.6.): SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA  

KŘTITELE - 1. čtení – Iz 49,1-6, 2. čtení – Sk 13,22-26, Evangelium – Lk 1,57-66.80 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180614papez-frantisek-ocima-vaclava-maleho
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