
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 5. července 2015 do 12. července 2015 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 6. července – PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:00 – mše sv. v Naději (P. Mannl) 

ÚTERÝ 7. července – ÚTERÝ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 

STŘEDA 8. července STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

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

ČTVRTEK 9. července – ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Šitavanc) 

PÁTEK 10. července - PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Mannl) 

ZA PÍ UČIT. LÁSKOVOU, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY CHRÁM. SBORU 

SOBOTA 11. července – SV. SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY 

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

ZA ZEMŘELÉ RODIČE A BRATRA 

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

NEDĚLE 12. července 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA RODIČE FRANTIŠKA A RŮŽENU ŠMEJDOVY A RODIČE NOVÁKOVY 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Mach) 

13:30 – mše sv. v Knířově (P. Mach) 
 

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

 Dnešní sbírka bude věnována na potřeby diecéze. 
 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny různé povídky. 

 Od 2. do 16. 7. 2015 je P. Pavel Mistr na dětském letním táboře ve Vranicích. Zastupovat ho bude P. 

Šitavanc, tel. 774 814 955, ale je také možné volat na pevnou linku fary 465 420 983. 

 Obec Vraclav nás zve dnes v neděli 5. 7. od 19 hod na komedii Don Quijote de la mAncha, ve kt. hraje 

přední světový   chůdoherec   Lennoire   Montaine, umělecký dohled Bolek Polívka. Vystoupení se 

uskuteční na návsi ve Vraclavi, v nepřízni počasí v kulturním domě.  

 Ve dnech 8.-12.7.se koná v Brně 25. ročník Katolické charismatické konference. Motto letošní konference 

je: "S láskou na něj pohleděl!" Mk. 10,21 a zahraničním hostem letošní konference bude Michelle Moran. 

Program na: http://konference.cho.cz/media/45969/kchk_15-pozvanka-2.pdf  

 Další setkání biřmovanců se uskuteční ve středu 22. 7. od 19:30 hod na faře.  

 Rádi bychom pozvali ty, kteří by chtěli přijmout svátosti v dospělosti (křest, první svaté přijímání, svátost 

smíření a biřmování). Prvnímu setkání ve čtvrtek 23.7. od 19:00 hod na faře. Přijďte, i pokud jste třeba ještě 

nepřijali svátost biřmování a nabídněte tuto možnost ve vašem okolí lidem, pro které si myslíte, že je určena.  

 Vzhledem k velkému počtu křtů romských dětí a potřeby vzdělávání dospělých bychom rádi od podzimu 

nabídli kurz Alfa pro Romy. Pokud byste se chtěli do tohoto projektu zapojit, ozvěte se nám.  

 Rádi bychom se i jako farnost zúčastnili Národního eucharistického kongresu v Brně. Rezervace na hlavní 

program, kt. se uskuteční v sobotu 17. 10. 2015, již začala. Nahlaste se prosím Radce Blajdové, kdo byste 

měl chuť se tohoto kongresu společně zúčastnit, abychom mohli zamluvit vstupenky a ev. objednat autobus.  

 Orel jednota Vysoké Mýto zve všechny zájemce na putování s Orlem 2015 – Králíky, Hora matky Boží – 

rozhledna na vrchu Bradlo (Moravský Blaník) – Olomouc, Arcibiskupský palác, Arcidiecézní muzeum. 

Zájezd se koná dne 19. 9. 2015 sponzorským autobusem, tj. doprava zdarma. Hlaste se u pí Markové 721 

109 647 nebo Stříteské 777 141 910. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 28. 6. 2015 byla 3.570 Kč. 
 

Evangelium / Lk 10,1-9 
1
Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého 

města i místa, kam měl sám jít. 2Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle 

dělníky na svou žeň. 3Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 4Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S 

nikým se na cestě nepozdravujte. 5Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘ 

6A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. 7V tom domě zůstaňte, 

 

NEDĚLE 5. července SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE BISKUPA 

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

          10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

          13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

 

http://konference.cho.cz/media/45969/kchk_15-pozvanka-2.pdf


jezte a pijte, co vám dají, neboť ‚hoden je dělník své mzdy ‘! Nepřecházejte z domu do domu. 8A když přijdete 

do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; 9uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: 

‚Přiblížilo se k vám království Boží. 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                               ADAM BENÁK                                          

Adámkovi Benákovi je 9 let a právě dokončil třetí třídu za ZŠ Jiráskova. Zajímavostí 

je, že se narodil ve Francii, kde jeho tatínek služebně pracoval, ale brzy se přestěhovali 

zpět do Vysokého Mýta. Francouzsky ale zatím neumí… Má dva sourozence, staršího 

bratra Davida a mladší sestru Helenku, která se chystá příští školní rok do první třídy. Ve 

škole ho nejvíce baví matematika, prvouka, pracovní činnosti a tělocvik. Kroužků má 

spoustu. Již od školky chodí hrát na violoncello, zpívá v Rubínku, do ZUŠ chodí na 

výtvarnou výchovu, chodil i na rybářský kroužek a chodí do plavecké školy. Ve volném čase ho ale nejvíce 

baví skládání a vyrábění ze dřeva (vyráběl různé meče nebo třeba foťák ze dřeva), také vyrábí z keramiky, rád 

staví z lega, jezdí na kolečkových bruslích a s rodinou podniká výlety (i za hranice všedních dnů…). O 

prázdninách se chystá hodně cestovat. S rodinou pojedou na dovolenou do Lednice (tedy na Jižní Moravu), kde 

budou podnikat i výlety na kole. A dále se chystá s rodiči k moři do Chorvatska a znovu na Jižní Moravu, ale 

tentokrát k babičce do Střílek. O své budoucnosti má jasné představy – vzhledem k tomu, že ho baví práce se 

dřevem, by se chtěl stát truhlářem. Adámek zná spoustu biblických příběhů a, i když se zdá, že neposlouchá, 

dokáže vždy správně odpovědět a zvládne toho najednou spoustu… a možná se rozhodne začít ministrovat… 

Přijal jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Po přijímání jsem byl 

šťastný, že jsem k tomu šel, protože se v každém  přijímání můžu setkat s Pánem Ježíšem. A také se mi líbilo, 

že jsme mohli mít přípravu i na Knířově a ve Slatině. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Asi nejvíc máma s tátou, chodíme společně na mši svatou. Občas si čtu 

doma z dětské Bible a také z ní předčítám své sestře Helence. Mým vzorem je Pán Ježíš, rád bych byl obětavý 

jako On. 

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Často si čtu příběh z Nového zákona o tom, jak Pán Ježíš chodil po 

vodě, a ze Starého zákona příběh o Jonášovi a velrybě. 

Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? Mám křestního patrona sv. Františka a těch je hodně, ale 

chtěl bych jako František z Assisi, chodit mezi nemocné a chudé a pomáhat jim.  

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Často si čtu v obrázkové Bibli a moc se mi líbila kniha Neználek 

na Měsíci. Z filmů se mi líbil Harry Potter. 

Na co rád vzpomínáš z hodin náboženství? Nejlepší zážitek mám z výletu do Prahy, jak jsme se dívali na 

korunovační klenoty. A moc se mi líbilo na Vesmíru, kde jsme spali na půdě. Jestli se pojede na Vesmír znovu, 

už se moc těším.  

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se Ho, co bude moje budoucnost.  

Co ti víra dává? Já myslím, že být věřící má výhodu, buď se dostaneš do nebe nebo do pekla, ale máš jistotu, že 

život smrtí nekončí. 

V příštích ohláškách vám představíme Terezu Horovou, kt. přijala první svaté přijímání.  
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE POVÍDKY: 

Ernst Hemingway: Povídky – Soubor povídek patří k vrcholnému dílu autora, povídky nechtějí působit 

dějem, ale snaží se postihnout duševní hnutí v člověku a ty skutečnosti, které k nim daly podnět. 

František Lukeš: Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl - Kniha nabízí čtenářům příhody, které otec 

Lukeš ve svém životě zažil a které doplnil vtipnými postřehy a komentáři.  

Eduard Martin: Kniha radosti – Autor zachytil radostné i smutné příběhy svých bližních do krátkých 

vyprávění. 

Karel Poláček: Hedvika a Ludvík a jiné povídky – Parodie na nesmyslné vztahy uvnitř nesmyslné rodiny. 

Miloš Šebor: Povídky na okraji dne – Povídky vypovídají o těžkých chvílích mladých lidí, kt. se pohybují na 

okraji propasti, skutečné nebo životní.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Dohadují se Francouz, Angličan a Čech o národnosti Adama: 

Francouz: "Musel to být Francouz, protože jedině Francouze napadne taková móda, jako je fíkový list." 

Angličan: "O původu gentlemana, který kvůli ženě obětuje své žebro, nemůže být přece pochyb." Čech na to 

řekne: "Ten, kdo dokáže jíst kyselá jablka, chodit s holým zadkem a myslet si, že je v ráji, nemůže být jiné 

národnosti než české." 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ TÁBORNÍK: Jenda se vrátí domů z tábora. ,,Jak ses tam měl? Jistě ses dozvěděl 

nové důležité věci, co například?" ptá se otec. ,,Že všichni ostatní dostávají vyšší kapesné!" 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 15. neděli v mezidobí 

1. čtení – Am 7,12-15; 2. čtení – Ef 1,3-14; Evangelium – Mk 6,7-13 

 

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

