
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 24. dubna do 1. května 2016 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 25. dubna – SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY  

     16:00 - mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 16:00 - mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 26. dubna – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONČNÍ 

STŘEDA 27. dubna – STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONČNÍ 

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

18:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

18:30 - v kapli na faře ve VM (PJK)  

            ZA OLDŘICHA PENKRTA, DCERU HANU A CELÝ ROD 

ČTVRTEK 28. dubna – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONČNÍ 

07:30 - v kapli na faře ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA HUDU A JEHO SESTRY 

PÁTEK 29. dubna – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE  

                               11:00 – mše sv. kostele sv. Vavřince ve VM při pohřbu pí Jindřišky Šlegrové (PPM) 

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

ZA BOŽENU MACÁKOVU, MANŽELA, DVĚ DCERY, FRANTIŠKA  

LOSKOTA, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI  

SOBOTA 30. dubna – SOBOTA V PO 5. NEDĚLI VELIKONČNÍ 

09:00 – v kapli na faře ve VM  10:30 – promítání přímého přenosu ze svěcení v Plzni 

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

NEDĚLE 1. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

                             08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – 3. scrutinium ZA FARNOSTI 

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

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

 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny knihy Kateřiny Lachmanové, kt. bude mít příští týden 

ve Vysokém Mýtě přednášku, a dále knihy J. Foglara se skautskou tématikou.   

 Po dnešní mši sv. se koná na faře první informativní schůzka s rodiči ohledně přípravy dětí na přijetí 

svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. Další schůzka se bude konat v neděli 1.5. ve 14:30 na 

faře na Knířově a bude navazovat na mši sv. Další info najdete na webových stránkách farnosti. Udělení 

svátostí proběhne o dětské mši sv. v neděli 19. 6. 2016.  

 V úterý 26.4. se koná od 19:00 schůzka s ekumenou ohledně Noci kostelů. 

 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. Bude též příležitost si 

koupit knihy z nabídky Karmelitánského nakladatelství. 

 Příští neděli 1.5. bude v kostele sv. Vavřince Výstav Nejsvětější svátosti od 9:30 do 12:00 hod.  

 V neděli 1.5. v 18:00 se koná v Litomyšli v Zámeckém pivovaře premiéra scénické kantáty Petra Jiříčka 

Hodinky. Vstupenky k zakoupení v IC Litomyšl. 

 V pátek 6.5.2016 zveme v čase 20:00-22:00 do kostela sv. Vavřince, který bude v rámci Nikodémovy noci 

ponořen do tmy a ticha. Budete se moct také setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či osobním 

rozhovoru knězem, případně svátosti smíření. Účast přislíbil i Vít Horák.  

 V neděli 8.5. navštíví naši farnost biskup Mons. Jan Vokál, který při ranní mši sv. udělí 3 kandidátům 

svátost biřmování a dále proběhne křest 5 dětí, které navštěvují náboženství a jejich sourozenců. 

 V neděli 8.5. oslavíme od 15:00 v kostele sv. Vavřince společně Svátek matek. Můžete se těšit na koncert 

Sborečku, chybět nebude také občerstvení před kostelem. 

 V pondělí 9.5.2016 v 18:00 se koná v chrámu sv. Vavřince koncert To nejlepší z baroka. Hraje: housle - 

Pavel Šporcl a Orchestr Barocco sempre giovane. Cena vstupenky je 300,-Kč. V předprodeji v IC. 

NEDĚLE 24. dubna – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

       08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – 2. scrutinium         
ZA OLDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE, RODIČE PELINKOVY A  

SYNA JOSEFA  

        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) – možno objednat odvoz 

 



 Farní pouť do Želiva a Číhoště, která se uskuteční v sobotu 14.5., je již plně obsazena. Prosíme o uhrazení 

poplatku.  

 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. Na ten je již přihlášeno cca 40 dětí. 
 

 

EVANGELIUM Jan 13,31-33a.34-35 Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je 

oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas 

jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte 

vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNHY KATEŘINY LACHMANOVÉ: 

Kateřina Lachmanová studovala postgraduálně v Římě na Papežském institutu Teresianum, specializaci v 

oborech spirituální teologie a teologická antropologie. Na Gregoriánské univerzitě absolvovala licenciátní 

studia psychologie. Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se 

pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a 

v Olomouci. Je autorkou několika knih z oblasti křesťanské spirituality a šéfredaktorkou Karmelitánského 

nakladatelství. 

Vězení s klíčem uvnitř: Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenosti každý 

obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. 

O milosrdenství: Soubor 40 krátkých zamyšlení nad tím, jaký význam má milosrdenství v duchovním životě. 

Síla přímluvné modlitby: Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, 

jakou člověk může konat. Ale skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož 

ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem. Je rovněž projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu.  

Karikatury Boha: Člověk se vždycky pouští na tenký led, chce-li mluvit o tom, jaký Bůh je a jaký není. Bůh 

ze své podstaty nekonečně přesahuje všechno naše chápání a všechny naše představy, proto autorka zpracovala 

téma záměrně „lidovější“ formou, aby neodradilo čtenáře bez teologického nebo psychologického vzdělání. 

Dvojí tvář lenosti: Kniha je určena nejen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, 

puzeni však vším možným, jenom ne Duchem. 
 

Z knihy Kateřiny Lachmanové: Karikatury Boha 
Krátce po sametové revoluci, někdy v roce 1990, zaznělo v jednom z brněnských 

kostelů kázání, které mladý kněz začal provokativně slovy: „Nevěřím v Boha…“ 

Poté do ticha pokračovalo vysvětlení, v jakého Boha to kazatel vlastně nevěří: 

Nevěřím v Boha… 

který by o mě nestál, nechal by mě přijít na svět jen omylem; 

kterému by na mne nezáleželo, neměl by ve mně zalíbení; 

který by mě s láskou nepřijímal takového, jaký jsem; 

který by si přál, abych z něj měl strach a úzkost; 

který by mě hodnotil jen podle výkonu; 

který by na mne číhal, aby mě přistihl při činu; 

který by mi nepřál žádnou lidskou radost; 

který by neměl pochopení pro mou slabost, nestálost a zapomnětlivost; 

který by litoval, že mi kdy dal svobodnou vůli; 

který by se na mne hněval a nechtěl mi dál odpouštět; 

který by mi řekl, že jsem ho zklamal, a nechtěl mi dát novou šanci; 

který by si liboval v mém utrpení nebo byl netečný, když trpím; 

který by mi bránil růst, rozvíjet se a podnikat nové věci;           

který by měl raději ty, kteří nic neriskují, a tak si „neumažou ruce“;  

který by nijak nereagoval na mé otázky a hledání; 

který by mě opustil, jakmile se od něho začnu vzdalovat;    

který by se nechtěl dát poznat tomu, kdo ho s upřímností hledá;                            

který by sám nehledal všechny, kdo ho ještě nezačali hledat.                                                                                                                                                                   
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ JEDNA MATKA: Můj pětiletý chlapec se mě nedávno zeptal: "Co si lidé říkají, 

když mají svatbu?" "Slibují, že se budou mít rádi a budou k sobě milí."  Chlapec se zamyslel a pak řekl: "To 

pak ale nejsi pořád vdaná. Že ne, marni? Nebo ano?" 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli – 2. neděle velikonoční: 1. čtení – Sk 

15,1-2.22-29; 2. čtení – Zj 21,10-14.22-23; Evangelium – Jan 14,23-29 

V sobotu 23.4.2016 přijali Marcela a 

Filip Giňovi svátost manželství a první 

sv. přijímání. Od podzimu loňského 

roku navštěvovali kurzy Alfa a zároveň 

se začali připravovat na přijetí svátostí. 

K jejich důležitému kroku, kterým se 

stávají světlem pro druhé, jim srdečně 

blahopřejeme! 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Karikatury-Boha_101878.html
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

