
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 17. dubna do 24. dubna 2016 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 18. dubna – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

16:15 – mše sv. v Penzionu (PPM), 16:00 - mše sv. v Naději (P. Mannl) 
ÚTERÝ 19. dubna – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                              12:30 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM 

STŘEDA 20. dubna – SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA 

17:30 – Výstav NS v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby (E. Loskotová) 

18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)  

ČTVRTEK 21. dubna – SV. ANSELMA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

07:30 – mše sv. kapli na faře (PPM) 

ZA PODĚKOVÁNÍ PÁNU BOHU, ZA DALŠÍ POMOC A UZDRAVENÍ 

PÁTEK 22. dubna – PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

17:30 – v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

NA PODĚKOVÁNÍ A PROSBY O DALŠÍ POMOC A BOŽÍ OCHRANU 

SOBOTA 23. dubna – SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

11:00 – mše sv. při udílení svátosti manželství Marcely Bykarové a Filipa Gini v kostele sv. 

Vavřince ve VM (PPM) 

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

NEDĚLE 24. dubna – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

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

RODIČE, RODIČE PELINKOVY A SYNA JOSEFA – 1. scrutinium 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

12:30 – mše sv. při křtu Julie Andrle v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Linhart) 

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PJK) 

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

 Dnešní sbírka v Neděli Dobrého pastýře podpoří bohoslovce. 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny knihy belgických a holandských autorů a dále poezii. 

 V naší farnosti proběhne příprava dětí na přijetí svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. První 

informativní schůzka s rodiči proběhne v neděli 24. 4. 2016 po ranní mši sv. na faře ve VM. Další schůzky 

budou dle rozpisu, který najdete i na webových stránkách farnosti. Udělení svátostí proběhne o dětské mši 

sv. v neděli 19. 6. 2016.  

 Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku psychoterapeutky a teoložky Kateřiny Lachmanové 

Typické překážky usmíření. Koná se ve čtvrtek 28. 4. v 19 hod v sále ZUŠ. K.L. je autorkou mnoha knih, 

mj. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Milosrdenství. Dovede propojit 

teologii se současným světem. Bude též příležitost si koupit knihy z nabídky Karmelitánského 

nakladatelství, jehož je ředitelkou. 

 Nezapomeňte se včas přihlásit na společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem, 

vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16. 7. - 22. 7. a na tradiční 

dětský tábor LDT Vranice 2016 v termínu 1.-15. 7. 2016 

 Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 10. 04. 2016 byla 5.750 Kč. 

 

EVANGELIUM /Jan 10,27-30 

Ježíš řekl: 27„Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. 28Já jim dávám věčný život. 

Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. 29Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z 

Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. 30Já a Otec jedno jsme.“  

 

Touha po jistotě je zřejmě jedna z nejsilnějších tužeb v člověku. A lidé velmi těžko nesou, když o sebechabější 

jistoty přijdou. Jak jsme na tom my, křesťané? Jaké jsou naše jistoty? 

NEDĚLE 17. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

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

ZA JAROSLAVA SEVERU A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 



 Na čem stavíme a na co spoléháme? Kde se cítíme úplně v bezpečí? Je to u 

Boha? Nespěchejme s odpovědí. Řada hodných věřících lidí se domnívá, že si 

počínají velmi zbožně když říkají:" já bych rád do nebe, já sice vím, že mne 

má Bůh rád, ale kdoví, jak dopadnu. Copak já si to nebe zasloužím? Vím snad, 

jak se na mne bude při posledním soudu Pán Bůh dívat?" A tak podobně. Jistě, 

nejsme ještě u cíle své cesty, a tak právem uvažujeme o tom, že jsme schopni 

svou cestu k Bohu pokazit, že jsme schopni se vydat jednoho dne špatnou 

cestou ... Ano, jistotu v sobě samotných nemáme a mít nemůžeme. Bylo by 

pošetilé říkat, že já se nemohu zmýlit a že já se sám v sobě nemohu zklamat. 

Ovšem jak je to s jistotou, kterou nemám v sobě samém, ale v Bohu? Je totiž 

známou věcí, že nemá-li člověk hlubokou jistotu v Bohu, začne si hledat 

nakonec velmi mělké jistoty v tomto světě. A tím si nijak nepomůže, spíš 

naopak. 

O čem nás to ale dnes ujišťovalo Písmo? O tom, že Ježíši nikdo jeho ovce z 

jeho ruky nevyrve. Že on sám jim dává věčný život. Že z Otcovy ruky nikdo 

Ježíšovy ovce nevezme.                 /Naši ministranti na Želivě-diecézní setkání/ 

 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE BELGICKOU A HOLANDSKOU LITERATURU: 

 Phil Bosmans: S láskou po celý rok - V krátkých úvahách a meditacích (na každý týden) se snaží 

odpovídat na palčivé otázky dnešního člověka. 

 Phil Bosmans: Mám tě rád - Krátká zamyšlení nad partnerskými vztahy belgického duchovního. 

 Louis Évely: Láska a manželství – Zamyšlení a úvahy nejen o lásce a manželství. Pokud věříte, že 

vztah s partnerem i Bohem může ještě růst, pak tuto knihu neodložíte. 

 Louis Évely: Nové víno do nových měchů – Autor nám ve svých promluvách připomíná nezbytnost 

změnit staré smýšlení, které nám brání přijmout nový Ježíšův pohled na Boha i na vztahy. 

 Louis Évely: Modlitba moderního člověka– Kniha pojednává o návratu ke křesťanské modlitbě a při 

čtení se nudit nebudeme. Autor čtenáře provokativně burcuje, aby se neminul s Ježíšovým vyučováním o 

Bohu. 

 Léonard André: Slyší Bůh naše modlitby? - Autor nás uvádí srozumitelně do záležitosti prosebné 

modlitby. Především však chce posílit naši důvěru v lásku Boha, který neoslyší žádnou modlitbu svých 

dětí. 

 Peter Žaloudek: Otec malomocných a Molokai – Každodenní konfrontace a rozhovory s těžce 

nemocnými lidmi autora přivedly k zájmu o osobnost, která ho fascinovala už od mládí: belgického 

kněze Damiána de Veuster, misionáře malomocných na ostrově Molokai. Při sbírání materiálu o jeho 

životě a práci podnikl autor  osm cest na vzdálený havajský ostrov, setkal se se zdejšími lidmi a poznal 

minulou i dnešní tvář této části světa. 

 Hünermann Wilhelm: Otec vyhoštěných – Kniha líčí život svatého Damiána de Veuster, který se stal 

největším Belgičanem všech dob. Dobrovolně zasvětil svůj život malomocným na ostrově Molokai, kam 

byli vyhošťováni. Po 16ti letech se nakazil a podlehl. Vybudoval tam kostel, vodovod, dřevěné domky, 

nemocnici, dva sirotčince.  

 Corrieten Boom: Tulákem pro Krista – kniha o odpuštění, k němuž člověk sám nemá sílu. 

 Robertvan Gulik: Lakový paraván - Soudce Ti cestuje inkognito do okresu Wej-ping, kde má strávit 

dovolenou a navštíví svého kolegu soudce Tenga. Po svém příjezdu vystupuje v přestrojení a s pomocí 

svého pomocníka Ťiao Taje a příznivých okolností opět řeší několik případů najednou. 

 Etty Hillesum: Převratný život – Deníky holandské židovky Etty Hillesum, která šla za války 

dobrovolně na smrt. 

 Henri J. M. Nouwen: Našel jsem domov – Autorův duchovní deník z ročního pobytu v komunitě 

Archa Jeana Vaniéra. Nouwen zde našel svůj domov a smysl svého poslání v péči o handicapované členy 

této komunity. 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ MALÝ KUTIL: 
Říká maminka: „Pepíčku, co děláš?“ Pepíček odpoví: „Ale jen zatloukám hřebík.“„Tak ať se nebouchneš do 

prstu.“„Neboj se maminko?!! Nejsem hloupej, drží mi ho Alenka.“ 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983  
 

Připravujeme se na příští neděli – 4. neděle velikonoční: 1. čtení – Sk 

14.21b-27; 2. čtení – Zj 21,1-5a; Evangelium – Jan 13,31-33a,34-35 

 

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

