
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 12. července 2015 do 19. července 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 13. července – PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 14. července – ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 15. července PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA 

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

18:30 – svátostné požehnání, mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Šitavanc)  

             NA PODĚKOVÁNÍ 

ČTVRTEK 16. července – ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

10:00 – závěrečná táborová mše sv. v Nových Hradech (PPM) 

PÁTEK 17. července - PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA DCERU HANU, RODIČE KVAPILOVY A DVĚ DCERY 

SOBOTA 18. července – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

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

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

NEDĚLE 19. července 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy Aleše Opatrného, sbírky vtipů a knihy o 

Slovensku a slovenských autorů. Máte tak poslední možnost rozloučit se s knihovnicí Marcelou 

Mliečkovou a Michalem. Ve středu 15.7. bude knihovna zavřená.  
 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.  

 Setkání biřmovanců se uskuteční ve středu 22.7. od 19:30 hod na faře.  

 První setkání těch, kt. by chtěli přijmout svátosti v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 23.7. od 19:00 na faře.  

 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 – Olomouc. 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.  

 Vyzkoušejte nový web: http://bohosluzby.cirkev.cz/ Můžete zde najít bohoslužbu ve vašem okolí během 

vašich nejen prázdninových cest. 

 Zapojte se do letní rodinné soutěže: Staň se s Bertíkem diecézním poutníkem. Více info  http://www.bihk.cz/ 
  

Evangelium / Mk 6,7-13 7Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. 

8Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, 9jen opánky na nohy, ani 

aby si neoblékali dvoje šaty. 10Řekl jim: "Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte 

zase dál. 11Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste 

prach ze svých nohou na svědectví proti nim." 12Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. 13Vyháněli 

mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

 

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 

09:30 – táborová mše sv. v Nových Hradech (PPM) 

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) 

 

Připravujeme se na příští neděli – 16. neděli v mezidobí 

1. čtení – Jer 23,1-6; 2. čtení – Ef 2,13-18; Evangelium – Mk 6,30-34 

 

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


 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                TEREZA HOROVÁ                           

Terezce Horové je 10 let a právě dokončila třetí třídu na ZŠ Jiráskova. Pokřtěna 

byla ve Vysokém Mýtě spolu se svojí starší sestrou Natašou a spolu s mamkou 

bydlí ve Vysokém Mýtě. Ve škole ji nejvíce baví angličtina, tělocvik a matematika. 

Od září by chtěla chodit na mažoretky. Odpoledne si ráda hraje venku, jezdí na bruslích 

a na kole. Právě teď ji můžete potkat na letním dětském táboře ve Vranicích a dále se o 

prázdninách chystá k tetě k Žatci a v srpnu pojede na tábor do Budislavi. Možná navštíví 

i druhou tetu v Čáslavi. Až bude velká, chtěla by se stát zvěrolékařem. Doma se stará o 

králíka Macíka, sestra chová doma krysu Pepana a ještě mají jezevčíka Agátu. Občas chodí ministrovat a baví ji 

to. 

Přijala jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Jsem ráda, že jsem se 

poprvé mohla setkat s Pánem Ježíšem a společně to pak oslavit s kamarády na faře. Moc se mi líbila výzdoba 

v kostele (ryby) a jak jsme četli přímluvy.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Mamka, kmotra – moje teta, Radka a Marcelka. S mamkou se společně 

modlíme, chodíme do kostela a slavíme různé křesťanské svátky. 

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Líbí se mi příběh o narození Ježíše, jak putovala Marie s Josefem do 

Betléma. Četla jsem si ten příběh v Moji první Bibli.  

Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? O Terezii zatím toho moc nevím a po kmotře mám i 

křestní patronku sv. Moniku.  

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Ráda si čtu v Moji první Bibli. Dříve jsme si s mamkou četli 

před spaním Příběhy na dobrou noc. Moc se mi líbil film Anděl Páně.  

Na co ráda vzpomínáš z hodin náboženství? Chodila jsem ráda na přípravu na první svaté přijímání, protože 

s panem farářem byla i sranda. Líbilo se mi taky, jak jsme šli křížovou cestu na Knířov.  

Na co by ses chtěla Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkala osobně? Zeptala bych se Ho, jak to vypadá v nebi.  

Co ti víra dává? Jsem ráda, že jsem věřící, že můžeme společně s mamkou a sestrou slavit např. vánoce a 

velikonoce v kostele spolu s ostatními. 

V příštích ohláškách vám představíme Jiřího Kalánka, kt. přijal první svaté přijímání. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY P. ALEŠE OPATRNÉHO:  

Co dělá lidský život křesťanským - Co dělá jeho život křesťanským? Zvyky? Zbožnost? Dobré skutky? V 

krátkých promluvách přibližuje autor tyto základní otázky křesťanské existence člověku dneška. 

Pastorační situace u nás – Kniha se snaží porozumět přítomné a minulé situaci v naší pastoraci i ve 

společnosti a z tohoto porozumění naznačit možná východiska. 

Cesty pastorace v pluralitní společnosti - Tato kniha se pokouší nacházet a popisovat takové cesty pastorace, 

na nichž by se s pluralitou počítalo, a vlastní substance křesťanství se při tom neztrácela. 

Můžeme se ještě změnit? - Je vám 30, 40 nebo 50 let, v životě už dávno nejste začátečníky, dá se říci, že jste v 

životě přece jen něco dokázali, i když to třeba není tak velké, jak jste čekali - ale také jste utržili nějaké to 

zklamání - jak od sebe samých, tak od druhých. Stejné chyby, stejná nemohoucnost vůči nim, může se vůbec 

něco ještě změnit? 

Jak potěšit zpovědníka - Autor se nám v těchto úvahách snaží co nejvíce přiblížit velikost Božího působení. 

Uvědomme si však, že hříchy mají všichni lidé, zatímco odpouštějícího Boha znají v plnosti jen křesťané. 

Credo. Úvahy o apoštolském vyznání víry – Čemu má věřit katolík? Credo představuje něco jako kmen 

stromu víry: někde má své kořeny a něco dalšího z něj vyrůstá. 

Pastorace zvláštních skupin – V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisejí 

s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství.  

Apoštol Pavel - Autor uspořádal své úvahy do osmi tematických celků, jež se týkají hlavních apoštolových 

témat (evangelium, víra, modlitba, vzkříšení, Duch svatý pro člověka, Boží věrnost, Ježíš Kristus).  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Králík přijde do řeznictví a ptá se: "Máte salát?" "Ne", říká řezník, 

"nemáme, my salát nevedeme". Druhý den přijde králík znovu a ptá se "Máte salát?" Řezník kroutí hlavou a 

vysvětluje králíkovi, že je v řeznictví, a že salát nevedou. Třetí den přihopká králík zase se stejnou otázkou. To 

už řezníka opravdu naštve, a jakmile králík odejde z 

obchodu, tak vezme křídu a na tabuli před obchod napíše 

velkým písmem: "Salát není". Za chvíli se přižene deset 

králíků a ptají se: "Vy jste měli salát?" 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ TÁBORNÍK: Lukáš chtěl 

držet bobříka mlčení, a tak si to večer napsal na papír, 

aby nezapomněl. Ráno se vzbudí, vezme papír a nahlas 

čte: „Nemluv, držíš...” 
 


