
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 24. května 2015 do 31. května 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 25. května – PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 26. května – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO. KNĚZE 

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

STŘEDA 27. května – SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA 

17:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM) + společné modlitby (E. Loskotová) 

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

ZA JAROSLAVA KARLIŠE ZE STRADOUNĚ A CELÝ ROD 

ČTVRTEK 28. května – ČTVRTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – komentovaná mše sv. v Knířově (PPM) 

PÁTEK 29. května – PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
18:30 – mše sv. s moderními prvky v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA MĚSTO A JEHO OBYVATELE 

SOBOTA 30. května – PAMÁTKA SV. ZDISLAVY 

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

17:00 - mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

NA PODĚKOVÁNÍ ZA UDĚLENÉ MILOSTI 

NEDĚLE 31. května – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

08:30 – mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice ve VM (PPM) hraje Musica da Chiesa 

ZA FARNOSTI 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

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

 

 Dnes 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.  

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy o Duchu sv. a první část francouzské 

literatury (beletrie A-H, dětské knihy a knihy o francouzských svatých).  

 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 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. 

 V pátek 29. 5. 2015 se koná NOC KOSTELŮ. Moc děkujeme za pomoc se zajištěním služeb, letošní rok 

se vás do hlídání objektů ve Vysokém Mýtě zapojí celkem 78. Vyzvedněte si prosím každý u Radky 

Blajdové lístek s uvedením své služby. V případě změn kontaktujte prosím zodpovědnou osobu, tj. pí 

Loskotovou nebo Severovou za kostel sv. Vavřince a pí Lipavskou za kostel Nejsvětější Trojice. 

 V pátek 29.5. se náboženství uskuteční v kostele Nejsvětější Trojice, od 13:30 mladší a od 14:15 starší děti. 

 V sobotu 30.5. od 14 hod zveme především děti s rodiči a prarodiči na vernisáž výstavy dětské 

ilustrátorky a vysokomýtské rodačky Venduly Hegerové. Malí čtenáři farní knihovny znají její obrázky 

z četných knih, kt. v knihovně máme. Během vernisáže bude představena nová kniha Hanky Jelínkové „Kos 

je bos“ a hudební doprovod zajistí rodinný band Marka Čápa a jeho dětí.  

 Další příprava na první sv. přijímání se uskuteční v neděli 31.5. od 14:30 na faře v Knířově. Děti se 

zúčastní od 13:30 mše sv. na Knířově.  

 Chceme vás informovat o tom, že v České republice probíhá projekt Bible bez hranic, který je určen pro 

hluchoněmé. Jedná se o historicky první překlad biblických textů do českého znakového jazyka. Pokud 

chcete tento projekt podpořit, můžete se podívat na http://biblebezhranic.jeank.cz/ a podpořit ho veřejnou 

sbírkou na účet  263648765/0300 VS 1072. Děkujeme. V ČR žije cca 9.000 neslyšících.  

 BLAHOPŘEJEME P. JIŘÍMU MANNLOVI K JEHO 95. NAROZENINÁM a přejeme mu, aby žil 

z moci Božího Ducha…! Rozhovor publikovaný v diecézním časopise Adalbert zašleme s ohláškami.  

 

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) 

17:30 – svatodušní ekumenická bohoslužba slova ve Slatině 

 

http://biblebezhranic.jeank.cz/


Evangelium / Jan 20,19-23 19Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze 

strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" 20Po těch slovech jim ukázal ruce 

a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 21Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jak Otec poslal mne, tak i já 

posílám vás." 22Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. 23Komu hříchy odpustíte, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                              LENKA KŘIVÁNKOVÁ   

Paní Lenka Křivánková pochází z Vysokého Mýta, kde se narodila a žije po celý svůj 

život. I ona přijala v posledních dvou měsících spolu se svým manželem Jiřím, který 

byl zároveň pokřtěn, poprvé rovnou čtyři svátosti: svaté přijímání, sv. zpověď, 

biřmování a minulý týden i svátost manželství. Vystudovala Střední zemědělsko-technickou 

školu v Lanškrouně, ale jejím životním snem bylo, stát se zdravotní sestrou. Po mateřské 

dovolené pracovala krátce v JZD Džbánov, ale brzy dostala příležitost, pracovat v pečovatelské službě a zde 

spokojeně pracuje až do dnes. Jak sama říká, práce sociální pracovnice v přímé péči ji velmi baví. S manželem 

Jiřím mají dvě dospělé děti a tři vnučky. Ve volném čase si ráda čte, věnuje se ručním pracím, zajímá se o 

historii a podniká výlety po zámcích. V poslední době ráda poslouchá chvály. Do života farnosti se zatím 

zapojuje např. při Noci kostelů. 

Jak a kdy začal tvůj život z víry? Byla jsme pokřtěná jakž jako malé dítě a moji kmotrou byla teta Boženka 

Vondráčková, ale můj vědomý život z víry začal, když jsem pozvala Pána Ježíše do svého života a přijala ho do 

svého srdce, tj. zhruba před dvěma lety. Hodně mi pomohly také kurzy Alfa, na základě kterých jsem se poté 

začala připravovat na přijetí iniciačních svátostí, kde při mně opět stála jako biřmovací kmotra teta Boženka.   

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Pocházím z katolické rodiny, o Pánu Bohu jsem nejdříve slyšela od své 

babičky Boženy Macákové, ale největším vzorem, tím, kdo mě přivedl k víře, je moje o 9 let mladší sestra 

Jiřinka (Inka) Surmová.  

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? „Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 

vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31) Tento verš mě provázel v mé nemoci a 

díky jemu jsem se uzdravila, když jsem ho začala vyznávat a modlit se ho.  

Máš nějakého oblíbeného světce? Panna Maria celým svým životem, od svého dětství, až do chvil, kdy 

doprovázela Pána Ježíše a svého Nanebevzetí.  

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Lester Sumrall – „Životní příběh“ je knihou, která 

vypráví o chlapci, který se přes všechny překážky stal kazatelem. Henri Cloude – kniha „Tajemství Božích 

věcí“, která má podtitul: Klíč k pokladu, který Vám změní život. Benny Hinn – „Dobré ráno Duchu svatý“. 

Autor zde podává osobní svědectví, jak prožil svůj vztah s Duchem svatým. 

Co ti víra dala? Víra mi vzala strach z budoucnosti, protože vím, kam jdu a co je můj cíl. Bere mi závislosti a 

odvádí ode mne špatné věcí a nutí mě zamýšlet se nad svým chováním a jednáním. 
 

V příštích ohláškách vám představíme nově biřmovanou paní Janu Smělou. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY FRANCOUZSKÝCH AUTORŮ: 

Honoré de Balzac: Ztracené iluze – O ctižádostivém a úspěšném básníkovi, kt. poznává svoji lehkomyslnost. 

Hervé Bazin: Vstaň a choď – Příběh mladé dívky, Constance, která navzdory svému ochrnutí a sobectví okolí 

neztrácí vůli k životu a rozhodne se naučit chodit svého pěstouna. 

Georges Bernanons: Deník venkovského faráře – Vnitřní osud kněze, kt. skrývá svůj bohatý duchovní život, 

se prolíná s osudy jeho farníků, propadlých citové i smyslové modloslužbě. 

Léon Bloy: Chudá žena – O křesť. obrácení a zásahu světla Božího milosrdenství do života jedné prosté ženy. 

S. G. Colettová: Život a smrt drahouška Freda - Osou příběhu odehrávajícího se před a po I. světové válce je 

láska mezi stárnoucí metresou a bohatým mladíkem. 

Alexandr Dumas: Dáma s kaméliemi -  Romantický román velké nešťastné lásky, kt. se stal předlohou pro 

operu Giuseppe Verdiho La Traviata. Příběh se odehrává v Paříži v první polovině 19. století. 

François Gayot de Pitaval: Slavné soudní případy - 10 soudních případů, jež se udály ve Francii převážně v 

době vlády Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV. 

Victor Huga: Devadesát tři – Román byl napsán bezprostředně po krvavém potlačení pařížské komuny roku 

1871 a pojednává o nejpohnutějším roce Francouzské revoluce, o roce 1793. 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Jsme teprve týden svoji a ty už jdeš domů k ránu?” „Nemohl jsem 

přijít dřív, miláčku! Vyprávěl jsem svým přátelům v hospodě u piva, jak jsem s tebou šťastný.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ DĚDA: Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem k dědovi a říká: "Dědo, už mě 

nebaví chodit každý měsíc za vámi na samotu 18 km od vesnice." Děda na to: "Moc nereptej nebo si objednám 

denní tisk!" 
 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Nejsvětější Trojice 

1. čtení – Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení – Řím 8.14-17; Evangelium – Mt 28,16-20 

 

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

