
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 14. června 2015 do 21. června 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 15. června – PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 16. června – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 17. června – STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:00  - mše sv. kostele na Vraclavi (PPM) 

18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA JOSEFA ZAVŘELA, JEHO 

RODIČE A RODIČE VAJMAROVY A OSTATNÍ ŽIVÉ I ZEMŘELÉ PŘÍBUZNÉ 

ČTVRTEK 18. června – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK 19. června – SVÁTEK JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISPKUPA 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA ANNU SYROVOU Z CEREKVICE 

SOBOTA 20. června – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mannl) 

11:00 – křtiny Gabriela Dezidera Husára, Erika Gini a Santiaga Mika 

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

NEDĚLE 21. června – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA JOSEFA ŽAMPACHA, BOŽENU A JANA ŽAMPACHOVY 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 

 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny ruskou beletrii a knihy kardinála Špidlíka. 

 V pondělí 15.6. se uskuteční koncert písničkářky a harfistky Jany Bauerové v Husově sboru v 19:30. 

Spoluúčinkovat budou Bára Mádrová na violoncello a Zdeněk Hladík na sitár. 

 V rámci setkávání Aglow zveme ženy v úterý 16.6. od 17:00 hod na přátelské posezení s možností opékání, 

her a písní při kytaře na zahradu katolické fary. V případě nepříznivého počasí v knihovně. 
 Ve středu 17. 6. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli.  
 Poslední hodina náboženství v letošním školním roce bude v pátek 19. 6. a s dětmi jdeme na malou 

„pouť“ – k mariánské kapličce ve Vanicích. Informace na samostatném letáku a zaslány rodičům mailem. 

 V pátek 19.6. se uskuteční od 19:00 hod na faře setkání těch, kteří chtějí v příštím roce podpořit pořádání 

kurzů Alfa. Kdo máte chuť se přidat a podílet se na směrování Alfy hned od začátku, přijďte. Těšíme se. 

 V sobotu 20. 6. se koná v Hradci Králové diecézní setkání seniorů a jejich přátel. Program ve vitrínce, 

zájemci, hlaste se u paní Částkové. Přihlášky do 16. 6. 

 Je možné zapisovat mše sv. na 2. pololetí 2015. 

 Na webu si můžete prohlédnout fotografie ze Slavnosti Těla a krve Páně a koncertu Slávka Klecandra. 
 

Evangelium / Mk 4,26-34 26Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do 

země; 27ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. 28Země sama od sebe plodí 

nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, 

protože nastala žeň.“ 30Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je 

znázorníme?
 31

Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi;
32

ale když 

je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ 
33

V 

mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak jak mohli rozumět. 
34

Bez podobenství k nim nemluvil, ale v 

soukromí svým učedníkům všecko vykládal. 

 

 
 

 

NEDĚLE 14. června – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 1. sv. přijímání dětí, 

hraje Sboreček  

ZA ADOLFA BŘEŇŮ A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Mannl a jáhen Karel Dvořák) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)  

17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 
 

Připravujeme se na příští neděli – 12. neděli v mezidobí 

1. čtení – Job 38,1.8-11; 2. čtení – 2 Kor 5,14-17; Evangelium – Mk 4,35-41 

 



 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                                 JOZEF HARVAN   

Pan Jozef Harvan přijal o letošních velikonocích svátost biřmování a svátost manželství. 

Narodil se na Slovensku ve Zborově nad Bystricou, a když mu byl rok, hned po druhé 

světové válce se v rámci osídlování pohraničí přestěhoval s rodiči na Broumovsko, kde 

jeho dětství bylo poznamenáno stálým stěhováním. Vystudoval gymnázium v Broumově stejně 

tak jako i další jeho čtyři sourozenci. Po maturitě začal studovat na Vojenské důstojnické škole 

v Nitře a povinně musel odsloužit minimálně šest let, takže celkem strávil na vojně deset let až do roku 1972 a 

nerad na toto období vzpomíná. V tomto období byl již ženatý a měl rodinu a kvůli reorganizaci a různým 

přesunům vojsk vystřídal pět posádek. Poté dostal pracovní nabídku ve Vysokém Mýtě jako učitel autoškoly a 

této profesi zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu. Má dva dnes již dospělé syny a spolu s manželkou 

Jaromírou přijal za své i její dvě dcery. Ve volném čase rád čte, především historické knížky a zajímá se o 

historii jako takovou. V poslední době se rád zapojuje co dění v naší náboženské obci. Hodně času tráví také se 

svými vnoučaty, celkem se jich u něho doma objevuje až devět…   

Jak a kdy začal váš život z víry? Pokřtěn jsem byl hned po narození na Slovensku a první předměty, které jsem 

vnímal, byly obrazy Ježíše Krista a Panny Marie, na které jsem se díval ze své postele. Do zhruba 15 let jsem se 

aktivně věnoval náboženskému životu. Po zpřísnění politických poměrů v 60.-70. letech v naší zemi mě ale 

především pak pracovní povinnosti v průběhu aktivní vojenské služby od víry oddálily. Můj návrat k víře byl 

po více než 50 lety motivován zdravotními potížemi. Když jsem před pěti lety ležel v Litomyšlské nemocnici, 

oslovil mě místní farář a nabídl mi svátost smíření a podal mi svaté přijímání. To byl začátek návratu 

„ztraceného syna“… 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Největší vliv na moji výchovu ve víře měla v dětství moje maminka, 

jejíž zásluhou jsem navštěvoval hodiny náboženství a chodil zároveň i ministrovat až do svých 15 let. Velký 

vliv měl na mě na Broumovsku také pan farář P. Lakomý, který nás vedl při hodinách náboženství. Půjčoval 

nám i náboženské knížky, které byly v té době nedostupné.  

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? „Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát 

plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.“ (Lk 6,29-30) 

Máte nějakého oblíbeného světce? Z české historie sv. Vojtěcha, protože má velkou zásluhu na duchovním 

rozvoji v Českých zemích. Pro tento svůj odvážný postoj musel nakonec podstoupit i mučednickou smrt. 

Dalším mým oblíbeným světcem je sv. Martin pro svoje skutky milosrdenství.  

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? V poslední době rád poslouchám na Českém 

rozhlase 2 a rádiu Proglas zajímavé programy, např. Prameny víry, pořady s P. Halíkem a biskupem Malým. 

Pravidelně se snažím číst Písmo sv.  

Co vám víra dala? Víra mi dala správný vztah k bližním a dala mi správný směr mého života… 
 

V příštích ohláškách vám představíme biřmovanou Dominku Smolákovou. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA: 
Slyšet Boha v ranním vánku – Úvahy a promluvy, které autor vysílal na vlnách Vatikánského rozhlasu, 

dýchají svěžestí, vtipem a nabízí nové podněty i znalosti lidského srdce. 

K vyšším věcem jsem se narodil – Kniha obsahuje sbírku témat, kt. se probírají v duchovních cvičeních.  

Otčenáš – Kniha je exercičním rozjímáním nad modlitbou Otčenáš, ve kt. je obsaženo vše. 

Duše poutníka – Rozhovor Jana Paulase s kardinálem Špidlíkem nás provádí jeho životem od dětství 

v Boskovicích, přes studia v Holandsku, léta v Římě až po jeho jmenování kardinálem.  

Profesor Ulipispirus a jiné pohádky – Kniha spojuje slovo Tomáše Špidlíka a kresby Jana Knapa ve světě 

pohádek pro dospělé. 

Umíme se modlit? - Drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do tajemství modlitby. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: K odvodu přijde branec s cedulkou: "Jsem němý!" Lékař mu říká: 

"Položte ruku na stůl a zavřete oči." Branec zavře oči, doktor vezme kladívko, rozpřáhne se... 

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!?!?!?!?" "Skvělé... zítra se naučíme B!" 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ BLONDÝNKA: Blondýnka v autoškole. 

Instruktor: „Teď přidejte plyn!“ Blondýnka: „Co si o mně myslíte, že jsem 

blbá? Jsem v autě a ne u sporáku!“  
 

V rámci projektu „POZVĚME SE NA VEČEŘI“ přijala rodina Motyčkova 

pozvání Petra Bezdíčka a společně tak strávili sobotní večer. Všichni si 

pochutnali na langoších, prohlédli si fotografie a měli možnost se navzájem lépe 

poznat. Do projektu se zatím přihlásilo 12 rodin, které se navzájem setkají. 

Pokud se chcete zapojit i vy, kontaktujte farní kancelář a rádi vám setkání 

zprostředkujeme.  

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

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

