
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 26. dubna 2015 do 3. května 2015 
 

 

 

 

 

  
 

PONDĚLÍ 27. dubna – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

14:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM)  

ÚTERÝ 28. dubna – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

12:30 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM 

STŘEDA 29. dubna – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ. PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

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

ZA OLDŘICHA PENKRTA A DCERU HANU 

ČTVRTEK 30. dubna – SV. ZIKMUNDA MUČEDNÍKA 

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

ZA MARII TOMÁŠOVOU, MANŽELA, CELÝ RODA DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 1. května – SV. JOSEF DĚLNÍK 
17:30 – mše sv. s 1. májovou pobožností v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA JAROSLAVA SEDLÁKA 

SOBOTA 2. května – PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

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

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) JAROSLAVA ZELENKU, CELÝ ROD, 

RODINU TALACKOVU, ČÁSTKOVU, ŠKLÍBOVU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 3. května – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDEŇKA NOVÁKA, RODIČE 

Z OBOU STRAN, TY RODY A DUŠE V OČISTCI 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – májová pobožnost v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 
 

 

 Dnes 26.4.2015 proběhne v  našich farnostech sbírka na Kněžský seminář. 

 Po mši sv. si můžete přímo v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy o Janu Pavlovi II.   

 Zájemci o pouť „Po stopách Jana Pavla II a Faustyny Kowalské“, tj. do Wadowic, Krakowa a i Osvětimi 

v termínu 8.-9.5. 2015 se hlaste se do pondělí 27.4. prosím Radce Blajdové (775.391.600).  

 Ve středu 29.4. zveme od  17:00 hod na faru děti, které se chtějí připravit na první sv. přijímání, kterého 

proběhne v neděli 14.6.2015. Těšíme se na setkání i s jejich rodiči. 

 Ve středu 29.4. se koná od 18:00 se koná ve sbor ČCE beseda o Mistru Janu Husovi, kt. se zúčastní i  

Martin Chadima, autor knihy Mistr Jan Hus, člověk, teolog, mučedník.  

 Ve čtvrtek 30.4. bude v kostele ve VM od 14:30 do 16:00 zpovídat P. Kunert.  

 V termínu 2.7. - 16. 7. 2015 pořádáme letní dětský tábor VRANICE 2015. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto byla dne 19. 4. 2015 6.204 Kč. 
 

Evangelium / Jan 10,11-18 Ježíš řekl: 11"Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. 12Kdo je najatý 

za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a 

rozhání. 13Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. 14Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají 

mne, 15jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. 16Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. 

Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. 17Proto mě Otec miluje, že 

dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. 18Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život 

dát a mám moc zase ho přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce." 
 

ROZHOVOR S ČERSTVÝM PADESTNÍKEM P. PAVLEM MISTREM 

Neuvažoval jsi někdy o jiné kariéře? Jak již jistě mnozí za ta léta, co se známe, víte, 

tak se mi líbilo stát se opravářem televizorů. Pro nás to byl vždy zážitek, když přijel 

pan opravář autem (v té době jsme auto ještě neměli), trošku se „pohrabal“ v té 

televizi, pak si sedl ke stolu, dostal kávičku a sušenky a napsal nám fakturu…  

Co bys dělal, kdyby bylo třeba farářů nadbytek jako v době Jana Nepomuka Neumanna 

anebo kdyby sis musel v rámci restitucí vydělávat na živobytí mimo službu v církvi? 

Možná bych se zkusil realizovat v oboru, který jsem vystudoval, což je přístrojová 

 

NEDĚLE 26. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) NA RODINU 

MACÁKOVU, VONDRÁČKOVU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

 



automatizační technika. Ale také bych mohl skončit jako řidič do 3,5 t, nebo třeba v sociálních službách, 

případně něco nenáročného, kde bych si mohl ve volných chvílích i něco přečíst.  

Jak se snažíš nabrat nové síly a kde čerpáš nové nápady? Síly nabírám ve spánku, každý den slavím mši sv. a 

zamýšlím se nad Božím slovem. Pořád se také ještě snažíme se spolubratry kněžími z hnutí Focolare si při vší 

práci najít v úterý prostor pro kněžské setkávání a společenství. Tam přece jen trochu doženeme „pracovní 

neděli“. Nápadů je spousta, ale je důležité také potkat někoho, kdo je pomůže „přefiltrovat“ a ty dobré 

realizovat a dotáhnout do konce.  

Jaký máš ještě sen, který bys chtěl uskutečnit? Zrealizovat s pomocí Boží své kněžství až do konce. Již několik 

let jsem se pokoušel dohnat „jazykový handicap“. Chodil jsem asi tři roky na němčinu, ale pak se nám rozpadla 

skupina. Pak jsem se jako samouk pokoušel zvládnout základy italštiny, malý „úlet“ byla první lekce 

z angličtiny, při které jsem ale pochopil, že ta italština je přeci jenom moje „poslední šance“ a taky ji můžu 

nejvíce prakticky využít. V návaznosti na dárek, který jsem od farnosti k narozeninám dostal, podotkl kolega 

Pavel Čtvrtečka, že už o tom mluvím šest let… Ono nejde jenom o to se tu řeč naučit, ale věřím, že budu moci 

dotáhnout i některé kamarádské vztahy s kněžími, se kterými se vídám pravidelně na setkávání v Castel 

Gandolfu, a se kterými těžko překonávám jazykovou bariéru. Pokud se s nimi na příštím setkání alespoň trochu 

domluvím, tak si myslím, že je příjemně překvapím.   

Kam by ses chtěl podívat a co bys chtěl zažít? Nemám ambice na nějaké dlouhé cesty, ale pokud dostanu 

nabídku, abych např. doprovázel nějakou skupinu na cestách, stane se to pro mě výzvou… Již několik let jsem 

znovu a znovu zván k jednomu knězi do Švýcarska, kde má kromě fary i ubytovací možnosti. Naposledy mi 

říkal, až přijedeš, budeme se bavit jenom italsky… 

Čím ti člověk udělá nejvíc radost? Největší radost mám ze sdílené radosti. 

Co tě dokáže nejvíc rozčílit? Stále se opakující negativní způsoby jednání druhých, jako 

např. výčitky, projevy nelásky atd. 

Jaká byla nejtěžší překážka, kterou jsi musel v životě překonat? Byla spojená s mým 

povoláním ke kněžství, ke kterému jsem si postupně hledal cestu. Musel jsem opustit 

svoji zidealizovanou představu o životě a nechat se získat pro službu světu, který ideální 

není.  

Jakou zkušenost si neseš ze své rodiny? Byla to určitě rodina, která se modlí a která má 

smysl pro vytváření společenství, zvláště pak kolem společného stolu. Také jsme mohli 

zažít jednotu v různosti. Tatínek varhaník byl oporou víry v naší rodině, svým příkladem 

nás vedl ke službě v životě farnosti a v těžkých dobách ateistické společnosti se dokázal 

za víru postavit. Maminka měla také dobré základy ve víře, ale pocházela z prostředí, 

kde se zároveň i realizoval ve větší míře společenský život. Tudíž nás v šesti letech přihlásila na kurz plavání, 

podporovala nás ve sportovních aktivitách jednoty Sokol a v patnácti letech nás přihlásila do tanečních… Když 

moji rodiče slavili 50 let manželství, tak jsem začal říkat: „Chlubíme se svými rodiči…“.      

A jaké životní moto nebo životní zkušenost bys chtěl předat dál? Často a rád si připomenu odpověď sv. 

Benedikta na otázku své sestry sv. Scholastiky „Jak se mám stát svatou?“. „Musíš chtít…“ A tak bych chtěl 

spolu s vámi naplňovat slova evangelia, což se někdy může dít i dobrodružným způsobem.  

Co bys chtěl vzkázat čtenářům ohlášek? Děkuji vám všem za podporu slavení mých padesátin, za krásné 

dárky a i za to, že jsme mohli radost sdílet společně.  
 

Děkujeme za rozhovor a ještě jednou přejeme TANTI 

AUGURI A TE PAOLO… (což v překladu znamená 

Všechno nejlepší…). 
Další fotografie a videa z oslav narozenin a z Bílé soboty si můžete 

prohlédnout na našich webových stránkách.  
 

V příštích ohláškách vám představíme nově pokřtěnou 

Moniku Ginovou. 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: SCUOLA: Io a 

scuola non ci voglio andare! Perché? Perché mi picchiano, mi 

prendono in giro, e poi non mi ci piace! Invece tu ci devi andare! No, non ci vado! Giovanni, smettila di fare i capricci: 

hai 50 anni, e in poi... in quella scuola sei preside! / Ve škole: Já do školy nechci jít! Proč? Protože mě bijí, dělají si 

ze mě srandu, a pak, nelíbí se mi tam! Ale ty tam musíš jít! Ne, nepůjdu! Honzo, přestaň dělat vrtochy, je ti 50, 

a navíc, jsi ředitel. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ LA MAESTRA/UČITELKA: La maestra dice a Paolo: Se metto nello zaino 5 libri di 

italiano, 7 di matematica e 2 di storia, quanti libri avrò? Abbastanza per rovinarmi le vacanze…/ Učitelka říká Pavlovi: 

Když dám do baťohu 5 knih italštiny, 7 matematiky a 2 dějepisu. Kolik knih budu mít? Dost na to, abyste mi 

zkazila prázdniny. 

www.katolik.vmyto.cz 

rkf.vmyto@tiscali.cz 

Připravujeme se na příští neděli – 5. neděli velikonoční 

1. čtení – Sk 9,26-31; 2. čtení – 1 Jan 3,18-24; Evangelium – Jan 15.1-1 

 

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

