
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 9. srpna 2015 do 16. srpna 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 10. srpna – SVÁTEK SV. VAVŘINCE, HÁHNA A MUČEDNÍKA 

16:00 – mše sv. v Naději VM (P. Mannl) 

ÚTERÝ 11. srpna – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY 

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

STŘEDA 12. srpna – SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE 

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

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

ZA PAVLÍNU TRÁVNIČKOVOU 

ČTVRTEK 13. srpna – SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE MUČEDNÍKŮ 

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

15:00 – pohřeb paní Tomáškové (P. Šitavanc) 

PÁTEK 14. srpna – PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Horák) NA ÚMYSL DÁRCE  

SOBOTA 15. srpna – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mannl) ZA JANA VOSTRČILA, 

STANISLAVA LIŠKU, PETRA KOŠNARA A ZEMŘELÉ I ŽIVÉ TOHOTO RODU 
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností + křest Davida Držmíška (P. Horák) 

NEDĚLE 16. srpna - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA RŮŽENU BUREŠOVU, MANŽELA VÁCLAVA A VNUČKU 

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

11:30 – mše sv. v Knířově (P. Mlýnek) 
 

 

 Ve dnech 3.8.-3.9.2015 bude P. Mistr na jazykovém kurzu v Itálii. Ve dnech 3.-16.8. ho bude zastupovat 

P. Šitavanc, tel. 774 814 955, 605 814 955. 

 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny nové knihy z edice řeč duše a edice do 

života, dále pak českou beletrii a knihy Josefa Janšty. Celé anotace ke knihám najdete na našich 

webových stránkách. Děkujeme za vaši podporu knihovny.  
 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.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 2.8.2015 byla 3.472 Kč. 

 

Evangelium / Jan 6,41-51 41Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: "Já jsem chléb, který sestoupil z nebe." 

42Namítali: "Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: 'Sestoupil 

jsem z nebe?' 43Ježíš jim odpověděl: "Přestaňte mezi sebou reptat! 44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho 

nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 45Stojí psáno v Prorocích: 'Všichni budou 

vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel mého Otce a u něho se učil, přichází ke mně. 46Ne že by snad někdo Otce 

viděl; jenom ten, který je od Boha, viděl Otce. 47Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. 48Já 

jsem chléb života. 49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby 

ten, kdo ho jí, neumřel. 51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít 

navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Proč dávají blondýnky rádio do ledničky? Aby měly čerstvé zprávy. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ MORAVÁK: Přijde Pražák do vagónu, kde sedí Moravák. A Pražák říká: " Posuň 

se až k voknu." Moravan nic. Tak znovu: "Posuň se až k voknu." Moravák: "Tak už konečně kvokněte!" 
 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

 

NEDĚLE 9. srpna - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                     08:30 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mlýnek) ZA VÁCLAVA 

ŽÍDKA, ZA RODINU ŽÍDKOVU, ADAMCOVU A DUŠE V OČISTCI 
10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Mlýnek) 

11:30 – mše sv. v Knířově (P. Mlýnek) 

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

 
 

 
 

Připravujeme se na příští neděli – 20. neděli v mezidobí 

1. čtení – Pr 9, 1-6; 2. čtení – E 5,15-20; Evangelium Jan 6,51-58 

 

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


 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                ANNA MÁDROVÁ                              

Anička Mádrová oslaví v září své 11. narozeniny a právě dokončila třetí třídu na 

ZŠ Javornického. Má dva mladší sourozence – bratra Pavlíka, kterého jsme 

představili v minulých ohláškách, a malou sestru Carmen. Anička se narodila také 

v Kyjově jako její bratr a byla pokřtěna ve Střílkách nedaleko Uherského Hradiště. Ve 

škole ji baví všechno. Chodí na náboženství a jinak tráví čas venku s kamarády. Hrají 

různé hry, moc se jí líbí hra na žraloka, kterou hrají na pískovišti.  Ráda čte a pomáhá 

mamince v domácnosti. O prázdninách se zúčastnila se svým bratrem dětského tábora ve Vranicích a dále se 

chystá se sourozenci k babičce na Moravu a těší se na tetu Dášu v Koryčanech. Až bude velká, chtěla by být 

učitelkou na prvním stupni. Anička chodí občas ministrovat a moc ji to baví, protože se u oltáře setkává 

s Pánem Ježíšem.  

Přijala jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Setkání bylo dobré, 

protože Pán Ježíš mi odpustil u zpovědi všechny hříchy.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Největší vliv má na mě Ježíš a maminka, s kterou chodíme do kostela. 

Na Moravě pak babička.  

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Poslední večeře, protože jsou při ní všichni apoštolové. 

Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš?  Sv. Anna a zatím o ní moc nevím. 

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Kniha Wings club o létajících vílách. Viděla jsem i film. Taky se 

mi líbí film Mrazík a různé pohádky. 

Na co ráda vzpomínáš z hodin náboženství? Líbila se mi příprava ministrantů na Knířově, kde jsme i spali. 

Ráda chodím na náboženství a do kostela. Honzík nám často vypráví vtipy a tak se i zasmějeme. 

Na co by ses chtěla Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkala osobně? Zeptala bych se Ho, proč umřel na kříži.  

Co ti víra dává? Jsem ráda, že se můžu kamarádit s Pánem Ježíšem. 

V příštích ohláškách vám představíme Filipa Nespešného, kt. přijal první svaté přijímání. 
 

FINESTRINO PERUGINO anebo OKÉNKO Z PERUGIE: 

Okénko do Perugie se může změnit na pohled andělskou branou, kterou se 

vystupuje z města na cestu ke klášteru a naopak. V pondělí jsem šťastně dorazil do 

Perugie, ale v noci jsem myslel na uprchlíky a na ty, co různě převáželi v nákladních 

vlacích, protože cestování i tak pohodlným vlakem (měl jsem lůžko, 6 lidí v kupé) 

je náročné… Přes menší komplikace jsem se dostal na ubytování i na fakultu. Druhý 

den jsme psali test a celkem dost překvapivě jsem se dostal do skupiny A2, což jsou mírně pokročilí. Dost 

rychle jsme se skamarádili se Slovenkou Terezií a Indem knězem 

Sanišem. První den hodiny odpadly, a tak jsme se sešli v úterý v počtu 12. 

Během týdne se naše skupina rozšířila na 20. Je tady mládež z Japonska, 

Číny, Finska, Německa, Arménie, Polska, kněz Fernando z Argentiny a 

pár starších povolání ke studiu. Momentálně máme stabilizované rozvrhy, 

nejen pro výuku, ale i pro laboratoře, jak tady říkají studovnám pro 

pochopení a vylepšení výslovnosti (viz. foto). V sobotu jedeme k jezeru, 

aby byla trochu změna, a v neděli na Vás vzpomenu z Assisi. Takže díky 

za podporu, je to tady prima a je to takové velké dobrodružství. +P. Pavel 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE ŘEČ DUŠE  A EDICE DO ŽIVOTA: 

Bratr Geofroy-Marie: Žít v Boží přítomnosti - Autor nás učí vnímat Boží přítomnost ve vlastním nitru a na 

základě tohoto poznání nás pak vede k autentické odevzdanosti Bohu a jeho působení v lidské duši. 

Bernard Ugeux: Hledání vnitřního pramene - Jak účinně spojit cestu svatosti a cestu lidského růstu? Kniha 

je příležitostí objevit ve vlastním nitru prostor svobody a získat odstup od starostí. 

Adrienne von Speyr: U Boha a u lidí (úvahy a modlitby) - Kniha švýcarské lékařky a mystičky předkládá její 

modlitby, které jsou jakoby milníky na každodenní cestě člověka k Bohu.  

José Tolentino Menconça: Ukrytý poklad – Autor („portugalský Halík“) upozorňuje na duchovní netečnost a 

povzbuzuje nás k vnitřnímu usebrání a k hledání pokladu, kt. Bůh do každého člověka ukryl. 

Yves Boulvin: Začít znovu - Můžeme ze svých neúspěchů udělat příležitost k růstu a pokroku? A co je to ve 

skutečnosti úspěšný život? Autor přináší srozumitelné odpovědi vycházející ze zkušenosti a moudrosti. 

 Jackie Desboisová: List příteli v depresi - Depresivní stav může být v životě velkou šancí, neboť odhaluje 

hlubokou touhu po změně. Jak ji uskutečnit a jak využít období deprese k přechodu k plnějšímu životu?  
Bénédicte Rivoireová: Naděje tváří v tvář umírání – Sdělení, že někdo z našich blízkých, či dokonce my 

sami, je nevyléčitelně nemocen, že brzy zemře, je velmi bolestné a často nesnesitelné. Autorka přináší několik 

rad, jak čas umírání, který odhaluje zásadní věci života, lépe prožívat. 


