
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 19. července 2015 do 26. července 2015 
 

 

 

 

 

 
PONDĚLÍ 20. července – SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

16:00 – mše sv. v Naději VM (PPM) 

ÚTERÝ 21. července – SV. VAVŘINCE Z BRINDISI KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 22. července PAMÁTKA SV. MARIE MAGDALENY 

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

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

ZA MAMINKU A RODINU JANEČKOVU 

ČTVRTEK 23. července – ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

            NA PODPORU EVANGELIZACE V NAŠÍ FARNOSTI 

PÁTEK 24. července - PÁTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA MARII PISAŘÍKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 25. července – SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA 

08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VLAĎKU A JEJÍ RODINU 

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

NEDĚLE 26. července 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM a křtiny Víta Pospíšila (PPM) 

ZA JOSEFA TOMÁŠE, MANŽELKU A DĚTI 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PJK) 

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

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny nové knihy pro děti a životopisné knihy.  
 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 19:00na 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. 

 V neděli 23.8. se koná Orelská pouť na Hostýn. Odjezd – zastávka na silnici č. 35 naproti Orlovně v 6:00 

hod cena : dospělí – 350 Kč, děti 200 Kč (členové ORLA polovic) hlaste se u paní Markové 721 109 647. 

 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. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 12. 7. 2015 byla 3.835 Kč 
 

Evangelium / Mk 6,30-34 30Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. 

31Řekl jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo 

tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. 32Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. 33Mnozí je viděli 

odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. 34Když Ježíš 

vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o 

mnoha věcech. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU:  Archeolog vykopal kostru a po analýze hlásí na ústředí, že je stará 

4 tisíce let a že zemřela na infarkt. Ústředí tomu nevěří, pošlou ji do Ameriky a ti po dvou letech hlásí, že je to 

pravda. Šéfům je divné, jak to ten archeolog mohl během minuty zjistit pouhým pohledem. On vysvětluje: 

„Jednoduché - ta kostra měla v ruce malý lísteček s textem: Sázím 10 000 šekelů na Goliáše.”  

 

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) 
 

 

http://bohosluzby.cirkev.cz/


 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                    JIŘÍ KALÁNEK                                 

Jirka Kalánek oslaví v červenci své 10. narozeniny a právě dokončil třetí třídu na 

ZŠ Jiráskova. Pokřtěn byl v Mendryce u Litomyšle, kde působí Společnost Dcer 

křesťanské lásky sv. Vincence de Paul. Jirka má starší sestru Elišku a mladší 

sestru Gábinku, která se chystá po prázdninách do první třídy. Spolu s rodiči se 

v minulém roce přestěhoval z Vysokého Mýta do Cerekvice nad Loučnou. Ve škole ho 

nejvíce baví tělocvik, matematika a občas i pracovní činnosti. Po škole chodí třikrát 

týdně na fotbal (hraje za SK Vysoké Mýto), dále chodí na cyklistický kroužek (Bendl 

Vysoké Mýto) a v ZUŠ se učí hrát na kytaru. Ve volném čase si rád zahraje s taťkou nebo s kamarády fotbal, 

podívá se na hezký film a s mladší sestrou na pohádky. Taky se stará o rybu Ploutvičku a morče Buryka a 

dokonce občas poseká na zahradě trávník. O prázdninách by chtěl s mamkou podniknout nějaké výpravy na 

hrady, s taťkou, bratránkem a strejdou se chystá na pánskou jízdu a dokonce vezmou s sebou i Gábinku. 

S rodiči a sourozenci se právě vrátil od moře z Chorvatska a chytá se oslavit své 10. narozeniny. Těší se taky na 

společné  opékání krůty se sousedy v Cerekvici a určitě stráví nějaký čas také na chatě ve Sv. Kateřině u 

Proseče. Jeho sen, až bude velký, je mít hudební kapelu. Chtěl by se stát zdravotním záchranářem a zachraňovat 

lidi nebo pracovat v zásahové službě v policii.  

Přijal jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Nejvíc se mi líbilo, když 

jsem dostal hodně dárků ke svatému přijímání. Trému jsem neměl, těšil jsem se, že budu moct jít poprvé ke 

svatému přijímání, na setkání s Pánem Ježíšem.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Mamka s taťkou, společně se každý večer modlíme. Občas taky jezdíme 

s dědou a babičkou na Mendryku navštívit starého pana faráře a sestry, které tam působí. 

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Gábince čtu občas z Dětské Bible a líbí se mi všechny příběhy. Vloni 

jsem hrál o Noci kostelů v příběhu David a Goliáš, bohužel na straně Pelištejců, kteří museli prohrát. Ještě dnes 

mě to štve… 

Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? Mým patronem je sv. Jiří, který jezdil na koni, porazil 

draka a byl statečný. Chtěl bych být stejně odvážný jako on, který se nebál porazit draka.  

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Líbí se mi knížka Deník malého poseroutky, už jsem přečetl 

sedm dílů a je to docela vtipný. Taky se mi líbí Bílý tesák. Sleduju Ordinaci v růžové zahradě, hlavně se mi líbí, 

když tam mají výjezd.  

Na co rád vzpomínáš z hodin náboženství? Jak jsem se skamarádil s panem farářem na Vesmírném víkendu ;-)  

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se Ho, jaký je ten posmrtný život.  

Co ti víra dává? Má mě rád Pán Ježíš. 
 

V příštích ohláškách vám představíme jeho sestru Elišku Kalánkovou, kt. přijala první sv. přijímání. 

 

Všechny fotografie a videa z TÁBORA VE VRANICÍCH si 

můžete prohlédnout na našich webových stránkách. 

 
 

 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 
 

Připravujeme se na příští neděli – 17. neděli v mezidobí 

1. čtení – 2 Král 4,42-44; 2. čtení – Ef 4,1-6; Evangelium – Jan 6,1-15 

 

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

