
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 21. června 2015 do 28. června 2015 
 

 

 

 

 

 
PONDĚLÍ 22. června – PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 23. června – ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:30 – mše sv. v Naději (PPM) 

STŘEDA 24. června – SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 

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

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

ZA PANÍ PIKHARTOVOU, PANA SCHYTILA A JEJICH RODINY 

ČTVRTEK 25. června – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK 26. června – PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA ELIŠKU DVOŘÁKOVOU, ROZ. DRBALOVOU A JEJÍ RODIČE 

SOBOTA 27. června – SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

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

ZA MANŽELE PRAŽANOVY, SYNA VLADIMÍRA A DUŠE V OČISTCI 
10:00 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

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

NEDĚLE 28. června – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA RODINU NOVÁKOVU, SEVEROVU A BĚLOHOUBKOVU 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PJK)  

15:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

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

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy Davida Torkingtona, který píše hlavně o 

modlitbě a křesťanské spiritualitě. Dále nabízíme beletrii severských zemí a knihy o sv. Pavlovi. 

 Zveme všechny, kteří přijali o letošních velikonocích svátost biřmování, k předprázdninovému setkání, 

které se uskuteční ve středu 24.6. po mši sv., tj. od 19:30 na faře. 

 Nabízíme vám možnost účastnit se přípravy na přijetí svátostí v dospělosti (křest, první svaté přijímání, 

svátost smíření a biřmování). Zkuste oslovit lidi kolem vás, kterým by tato příprava mohla prospět a 

posunout je v jejich křesťanském životě.  

 V pondělí 29.6. zveme na zahradní oslavu, při které se rozloučíme s Marcelou a Michalem Mliečkovými a 

oslavíme svátek P. Pavla Mistra. Marcele a Michalovi děkujeme za to, že se aktivně zapojili do života naší 

farnosti a přejeme jim hodně štěstí a Božího požehnání na jejich novém místě v Martině na Slovensku. 

Přinesete si prosím s sebou něco na opékání, případně hudební nástroje.  

 Zároveň také hledáme nové pomocníky do farní knihovny, potřebujeme někoho šikovného na obalování 

knih, zapisování nových přírůstků a půjčování knih v neděli v kostele. 

 Ekonomická rada bude v pondělí 22.6. od 19 hod.               Je možné zapisovat mše sv. na 2. pololetí 2015. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 14. 6. 2015 byla 4.585 Kč. 
 

 

Evangelium / Mk 4,35-41 35Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhý břeh!" 

36Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. 37Tu se strhla 

velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou. 38On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. 

Vzbudili ho a řekli mu: "Mistře, je ti jedno, že hyneme?" 39Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: "Mlč! 

Buď zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. 40Jim pak řekl: "Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?" 

41Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: "Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?" 

 
 

 

www.katolik.vmyto.cz, rkfvmyto@tiscali.cz, kontaktní telefon 728 185 336 

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) 
 

Připravujeme se na příští neděli – 1. neděli v mezidobí 

1. čtení – Mrd 1,13-15;2,23-24 2. čtení – 2 Kor 8,7.9.13-15; Evangelium – 5,21-43 

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


 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                            DOMINIKA SMOLÁKOVÁ 

Slečna Dominika Smoláková přijala o letošních velikonocích svátost křesťanské 

dospělosti – biřmování. Dominika žije se svojí velkou rodinou, má celkem čtyři 

sourozence, ve Vysokém Mýtě, kde se i narodila. Chodí do 9. třídy ZŠ Jiráskova a po 

prázdninách se chystá na vysokomýtské gymnázium. Mezi její oblíbené předměty patří jazyky 

(učí se anglicky a francouzsky a chce začít s němčinou), dále zeměpis a hudební výchova. 

Ráda je také v kontaktu s lidmi a proto by se v budoucnosti chtěla stát letuškou. Koníčků již 

vyzkoušela spoustu, chodila do hudebky, na keramiku, zkusila různé druhy sportu, ale nyní se chystá začít víc 

běhat. Ze všeho nejvíce ji ale láka moderní tanec, kterému by se také chtěla po prázdninách více věnovat. 

Dominika je velmi společenská a ráda tráví čas venku s kamarády. Také ráda experimentuje v kuchyni a vaří 

nové nevyzkoušené věci. Když má čas, ráda si přečte třeba zajímavý román. Pravidelně jezdí na dětské letní 

tábory pořádané naší farností a v budoucnosti by se chtěla zapojit jako praktikant. Potkat jste ji mohli také o 

letošní Noci kostelů v chrámu sv. Vavřince, kde se spolu se svojí sestrou Sašou starala o výtvarnou dílnu pro 

děti…  A jak sama říká, do budoucna by se chtěla více věnovat evangelizaci mládeže. 

Jak a kdy začal tvůj život z víry? Můj život z víry začal tím, že jsem se narodila do křesťanské rodiny a víru 

jsem přijmula od svých rodičů. I širší rodina je věřící, takže víra je pro mě samozřejmostí a stala se pevnou 

součástí mého života, že bych ji neměnila. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Nejvíce určitě moji rodiče a celá moje rodina.  Ráda také jezdím na letní 

tábor pořádaný naší farností, kde můžu žít svoji víru s ostatními vrstevníky. Takovým mým “vzorem“ nejen na 

cestě víry je určitě moje biřmovací kmotra Anežka Jiskrová, jejíž chování a jednání mě inspiruje i ke skutkům, 

ke kterým bych jinak neměla sama odvahu… Nebojí se říct svůj názor, ale zároveň si zachovává 

„diplomatické“ jednání. 

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Mám ráda pasáž o narození Pána Ježíše z Lukášova evangelia 2. 

kapitoly: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis 

lidu…“. Každý rok si ji čteme znovu vždy o štědrovečerní večeři.  

Máš nějakého oblíbeného světce? Za svoji biřmovací patronku jsem si vybrala blahoslavenou Chiaru Luce, 

která i v těžké nemoci dokázala rozdávat radost druhým. Díky své starší sestře Valérii jsem měla možnost blíž 

poznat sv. Terezii a těším se na prázdniny, až jako rodina vykonáme pouť do Lisieux, kde sv. Terezie žila…  

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Zrovna mám rozečtenou Chatrč od W. Paula 

Younga. Moc se mi také líbil film o sv. Petrovi a film Lurdy o sv. Bernadetě, na který jsme se dívali vloni na 

táboře.  

Co ti víra dala?Víra mi dává jistotu, že se na světě nemusím bát a ani se obávat smrti, protože vím, že mě čeká 

věčný život. 

V příštích ohláškách vám představíme poslední biřmovanou o letošních velikonocích Markétu 

Vedralovou. V prázdninových vydáních ohlášek se můžete těšit na rozhovory s dětmi, které byly letos u 

prvního svatého přijímání. 
 

Pán Ježíš nás vybízí, abychom byli jako děti (srov. Mt 18,3) a proto vám přinášíme výsledek ankety, kterou 

jsme uskutečnili v rámci hodiny náboženství. Tady jsou některé z odpovědí: 

Proč chodíš do kostela rád/a? Protože docela se tam zpívají hezké písničky a modlíme se za druhé a za 

sebe./Baví mě to tady, ráda se modlím a baví mě zpívat./Protože hrají hezké písně, setkám se známými a cítím 

se tam v bezpečí./Baví mě poslouchat život Pána Ježíše, ráda se setkávám s ostatními lidmi, zpívá se tam a 

hraje se tam na varhany./Protože se tam modlím a protože ho mám ráda./Můžu si sednout, zamyslet se a 

odpočinout si./Protože si tam můžeme vzít do kostela můžeme hračky./Jsou tam hezké obrázky./Abych mohla 

ministrovat, zpívání./Setkání s přáteli, modlení, zpívání, výzdoba./Sboreček, písničky, kázání pro děti. 

Proč chodíš do kostela nerad nebo co tě tam nudí? Je tam zi zi zima. Protože tam jsme moc dlouho./Musí se 

tam stát. /Protože tam skoro ničemu nerozumím. /Rozumím jenom dvěma věcem: modlení a protože tam 

chodíme v neděli, pohřeb a je tam zima./Je v kostele zima a nemám ráda pohřby./Nutí mně tam modlit se. 

Jaká by měla být mše sv., aby se na ní děti nenudily? Abychom neseděli pořád a pořád se tam nemluvilo, že by 

třeba mluvil i někdo, kdo tam chodí./Mluvili by tam ne z Bible, ale říkalo by se tam to, co známe o Bohu, co 

víme sami a aby tam bylo víc písniček. Pomáhat s knihovnou./Ptát se dětí a říkat to srozumitelně, zatopit 

tam./Neměla by tam být zima. Dát tam radiátory a pohodlná sedadla a zpívat veselejší písně./Víc kreslit a topit 

v kostele. /Aby byla mše venku. Ovšem asociace některých dětí jsou opravdu originální: Cirkus, palačinky 

s nutelou, závody formulí, tablet, skákací hrad, bazén, zmrzlina zdarma, televize, paní učitelka, fotbal, sporty, 

tanky/Klauni, jahody, skákací fazole, bazén, zmrzlina, pavouci, ninža, strom, roboti, lednička, fotbalové hřiště, 

tanky, žirafy, rybník, lodě/ Jahody, palačinky s nutelou, tablet, železo, tanky,…/Aby před mší a po mši sv. se tam 

podávali zákusky./Oslavy, svatby, zpívání, zvířata, teplo, sedět s dětmi vpředu, zazvonit zvony každý den, smích, 

bazén, vidět Boha, Marii a Josefa. 


