
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 17. května 2015 do 24. května 2015 
 

 

 

 

 

  
 

 

PONDĚLÍ 18. května – SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA 

17:30 – mše sv. s májovou pobožností v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 19. května – ÚTERÝ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 20. května – STŘEDA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM) 

17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

18:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) 

NA PODĚKOVÁNÍ, DALŠÍ POMOC A DUŠE V OČISTCI  

ČTVRTEK 21. května – ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE 

PÁTEK 22. května – SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE 
17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA RODINU MACÁKOVU A CELÝ ROD 

SOBOTA 23. května – SOBOTA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

20:00 - mše sv. z vigilie následující slavnosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA VÁCLAVA A BOŽENU ŠTANCLOVY 

NEDĚLE 24. května – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

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

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PJK) 
 

 Dnes 17. 05. 2015 proběhne v našich farnostech sbírka na charitu. 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy o Panně Marii a různá vydání Růžence.  

 Dnes od 15:45 se koná na faře příprava na první sv. přijímání. Další setkání proběhne v neděli 31.5. od 

14:30 na faře na Knířově. 

 V úterý 19.5. zveme nejen ženy na další setkání Aglow – o svědectví „Jak mluví Bůh?“ se s námi podělí 

Romka Rozita Mertová, která spolupracuje s neslyšícími křesťany na překladu Bible do znakového jazyka. 

Setkání se koná od 18:30 ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů. 

 Ve středu 20.5. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 Ve čtvrtek 21.5. v 18:00 se koná v kostele Nejsvětější Trojice koncert Slávka Klecandra. 

 V neděli 24.5.2015 vás zveme na prohlídku nově opraveného kostela sv. Petra a Pavla ve Slatině. Od 

16:00 do 17:30 bude kostel zpřístupněn veřejnosti, od 17:30 se zde bude konat svatodušní ekumenická 

bohoslužba slova, po které bude následovat společné posezení před kostelem s malým občerstvením.  

 Do projektu POZVĚME SE NA VEČEŘI se nahlásilo cca 12 rodin. Vzhledem k tomu, že termíny 

nevyhovovaly, ozveme se vám příští týden a podrobnosti s vámi domluvíme individuálně.  

 V pátek 29.5.2015 se uskuteční NOC KOSTELŮ. Jako každý rok vás prosíme o pomoc se zajištěním 

služeb při hlídání našich prostor, služby jsou rozepsané cca po hodině. Je to akce vstřícná široké veřejnosti a 

velmi oceníme vaši pomoc. Nahlaste se prosím u východu z kostela Marii Severové nebo Radce Blajdové.  

 Ve čtvrtek 28.5. se bude konat na Knířově v rámci předprogramu Noci kostelů od 17:30 komentovaná 

mše sv.a od 19:00 benefiční koncert sboru Vlastimil v jehož podání zazní biblické písně A. Dvořáka a Missa 

Brevis J. Pavlici. Následovat bude posezení s občerstvením na faře aneb Coffee club Berenika v Knířově. 

Autobus bude zajištěn v 17:00 a 18:40 od zdravotního střediska, odjezd z Knířova ve 20:40.  

 Ze zápisu ER ze dne 15.4.2015: Farnost Vysoké Mýto přispěje na dokončovací práce kostela ve Slatině 

částkou 10.000,-Kč a v kostele sv. Vavřince bude jedna pokladnička po dobu 6 měsíců rovněž na tyto účely. 

V letošním roce se dokončuje restaurování obrazu sv. Petra a Pavla, rádi bychom postupně realizovali 

restaurování stropu kostela. Děkujeme. 

 

NEDĚLE 17. května – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – májová pobožnost v kostele sv. Vavřince (E. Loskotová) 

 



 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 10. 5. 2015 byla 3.535 Kč. 
 

Evangelium / Jan 17,11b-19 Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: 11"Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi 

mi dal, aby byli jedno jako my. 12Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil 

jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní jdu k tobě, ale toto 

mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. 14Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože 

nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého. 16Nejsou ze 

světa, jako ani já nejsem ze světa. 17Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. 18Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem 

je poslal do světa. 19A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě."  
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                    ANDREA CIBULOVÁ  

Do třetice vám představujeme poslední sestru Moniky Ginové a Pavlíny Cibulové – 

Andreu Cibulovou, která spolu s nimi přijala o letošních velikonocích první svaté 

přijímání a svátost biřmování. Pochází ze Sedlece, ale když ji bylo 9 let, rodina se 

přestěhovala do Vysokého Mýta. V Chroustovicích se vyučila jako švadlena a krejčí. 

Nejprve pracovala v Chocni jako šička ve firmě Luna Rossa, kde šila pánské košile. Po 

mateřské dovolené nastoupila do firmy Unipap, kde pracuje jako dělnice a skládá krabice a 

bedny. S manželem Deziderem mají čtyři děti, nejmladšímu jsou 4 roky a nejstaršímu je 12 

let a zároveň se stará o sestru Moniku. Ve volném čase ráda jezdí na výlety do přírody, ráda šije a je ve 

společnosti. Mezi její koníčky patří i péče o domácnost a vaření.  

Jak a kdy začal tvůj život z víry? Víru jsem dostala od svých rodičů a provází mě celým životem. Před sedmi 

lety jsem přijala v kostele svátost manželství a zhruba před dvěma lety jsem se chtěla ještě víc přiblížit k Bohu 

a připravit se na první svaté přijímání. Na přípravu jsem pak začala chodit společně se sestrami Pavlínou a 

Monikou. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Víru jsem žila společně v naší rodině, kde nám ji předala především naše 

maminka. Nyní se ji sama snažím předávat dál svým dětem a svým blízkým. Velkou pomocí mi je také moje 

biřmovací kmotra, s kterou můžu o víře diskutovat, ale i se na ni můžu obrátit v dobrém i zlém.   

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? „Neodmítej prosby člověka v soužení a neobracej se zády k 

chudákovi.“ Sir 4,4 

Máš nějakého oblíbeného světce? Za svoji biřmovací patronku jsem si vybrala sv. Beatrice da Silva Meneses, 

jejíž život mě oslovil, neboť žila počestným životem a je zakladatelkou kontemplativní Kongregace sester 

Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie. Zároveň nám připomíná, jak je důležité být otevřený 

Božímu záměru a modlit se za něj.  

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Ráda si čtu v Písmu svatým, především v Novém 

Zákoně. Líbila se mi také knížka o křtu od Anselma Grüna. Ráda také sleduji různé dokumenty o životě Pána 

Ježíše.  

Co ti víra dala? Víra mi dává podporu v mém životě, sílu a lásku a společenství věřících lidí…  
 

V příštích ohláškách vám představíme nově biřmovanou Lenku Křivákovou.  
Celou fotogalerii z poutě do Polska si 

můžete prohlédnout na našich webových 

stránkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ 

KOUTKU: „Pane doktore, vždy když 

piju čaj nebo kávu, píchá mě pod levým 

okem.“ stěžuje si paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat ze šálku lžičku.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ NEJMENOVANÝ CHLAPEC: Zavolá si pán klučinu a ptá se ho, jak se jmenuje? 

„Jako můj táta.“ „Dobře, a jak se jmenuje tvůj tatínek?“ „Přece jako já.“ „No a jak se teda oba jmenujete?“ 

nevzdává to pán. „No stejně přece!“ 

 

 

 

www.katolik.vmyto.cz,rkfvmyto@tiscali.cz 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Seslání Ducha svatého 

1. čtení – Sk 2,1-11; 2. čtení – 1 Kor 12,3b-7,12-13; Evangelium – Jan 15,26-27;16,12-15 

 

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

