
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 28. května do 4. června 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 29. května – PONDĚLÍ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
                               16:00 – mše sv. v Naději (P. Mannl)    17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 30. května – PAMÁTKA SV. ZDISLAVY  

       17:30 – májová pobožnost s možností přijmout sv. přijímání (pí Loskotová)   

STŘEDA 31. května – SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
                               16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová) 

                               17:30 – mše sv. s poslední májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)  

        ZA VLADIMÍRA PRAŽANA, MANŽELKU A SYNA 

                               17:30 - mše sv. s poslední májovou pobožností na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 1. června – PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA  
                               08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

         ZA INGE NOVÁKOVOU, MANŽELA ZDEŇKA, ZA VLASTU MALOCHOVOU, 

MANŽELA, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

 14:30- mše sv. při pohřbu pana Štefana Gini v kostele ve Vysokém Mýtě 

PÁTEK 2. června – PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ          (Nikodémova noc 20 – 22h) 

                               17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), 3. skrutinium naší katechumenky 

 ZA RODINU ADAMCZYKOVU A VŠECHNY JEJÍ PŘÍBUZNÉ 

 18:30 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince (PPM), zpověď dětí 

SOBOTA 3. června – PAMÁTKA SV. KARLA  LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

                               11:00-  mše sv. při pohřbu pana Rudolfa Lněničky v kostele ve Vysokém Mýtě 

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

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

                                           ZA KARLA HOLEČKA, RODIČE, SOUROZENCE A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 4. června – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                              

    08:30 - mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí a křtem dospělého v kostele sv. Vavřince  

                  ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

                              10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

                   13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

                   17:30 – svatodušní ekumenická bohoslužba na Knířově  
                      

 Dnes v neděli 28.5. máte možnost vypůjčit si z farní knihovny knihy nejen pro hledající. Mohly by oslovit i ty, 

které pozvete na Noc kostelů a Nikodémovu noc.  

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 31.5. 2017. Zpovídat bude P. Jan Kunert od 16:00 do 17:25. 

 Ve středu po mši sv. 31.5. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem. Příští 

týden 7.6. bude poslední setkání do prázdnin. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 31.5. na paní Jiskrovou, tel. 777 661 007.  

 Ve středu 31.5. od 16h prosíme muže  a ve čtvrtek 1.6. od 16h prosíme ženy o pomoc při úklidu kostela 

Nejsvětější Trojice, který připravujeme na Noc kostelů. 

 Ve čtvrtek 1.6. bude po ranní mši sv. setkání seniorů. Zamyslíme se nad významem rituálu v našem životě.  

 Další příležitost ke svátosti smíření bude během Nikodémovy noci, která proběhne v pátek 2.6.2017 od 20 do 22h. 

Zpovídat bude P. Pavel Mistr. 

 V letošním dubnu 2017 to bylo již rok, co se naše farnost zapojila do projektu Nikodémova noc.  „Nikodémova noc" 

navazuje na osobu Nikodéma, farizeje, vzdělaného a vysoce postaveného člena židovské rady, který před dvěma 

tisíci lety prožíval nevyřešené věci svého života. Na to, co jej trápilo, a na co hledal odpovědi, potřeboval někoho, 

komu by mohl důvěřovat, a také tmu noci, aby každý neviděl, kam a za kým jde. V noci přišel za Ježíšem a 

rozmlouval s Ním. Podstatou pastoračního projektu katolické církve „Nikodémova noc“ je setkání s Ježíšem Kristem 

přítomným v Nejsvětější svátosti.  

 Dovolujeme si vás pozvat na další přednášku křesťanské akademie, která se uskuteční v pátek 2.6. 2017 od 

18.30 v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě. Pozvání přijal salesiánský kněz a biblista Ladislav Heryán s přednáškou "O 

Božím milosrdenství a chudobě jako cestě k němu". Poznávat na své každodenní cestě Boží milosrdenství 

NEDĚLE 28. května – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
07:00 - mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně s májovou pobožností v kostele ve Slatině (PPM)   

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

                     ZA RODINU PTÁČKOVU, CEJPOVU A DUŠE V OČISTCI 
10:30 - mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně s májovou pobožností v Knířově (PJK) 

17:30 - májová pobožnost v kostele ve VM (PPM)  

 



představuje ochotu slyšet a měnit se. Tak jsou příběhy našeho života prostoupeny těmi biblickými a stávají se jedním 

příběhem, evangeliem našeho života, jak o tom vypráví autor ve své poslední knize "Exotem na této zemi". 

 V neděli 4.6.2017 zveme na ekumenickou bohoslužbu slova, která se bude konat na Knířově. Po skončení 

bohoslužby bude společné opékání na farní zahradě. Špekáčky s sebou nebo malý příspěvek. 

 V pátek 9.6.2017 se bude konat Noc kostelů. Již se vás do hlídek zapojilo 65 lidí do hlídek. Moc děkujeme za 

podporu a prosíme, vyzvedněte si u R. Blajdové rozpis své služby. 

 V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO.  

Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 3.100 Kč. Již je přihlášeno 63 dětí.  

 Zveme Vás na letní rodinný pobyt na Vranicích 2017, aneb prázdniny s malým oslíkem, který se uskuteční se 

v termínu od 16. – 21.7.2017. Pobyt je vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty.  

Cena 1.140 Kč/ dítě 3-15 let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je již 10 dospělých + 18 dětí. 

 V rámci Celostátního setkání mládeže Olomouc 2017 speciálně zveme rodiny na sobotu 19.8.2017, kdy pro ně 

bude připraven celodenní program. Více informací na www.olomouc2017.signaly.cz 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 20. a 21.5.2017 se vybralo celkem  3.739,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme. Příští neděli 4.6. bude sbírka určená na pastorační aktivity diecéze.  

 

EVANGELIUM: Jan 17,1-11a   Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna,  

aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je 

to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil 

jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve 

než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. 

Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně 

poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, 

vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou  

na světě; a já jdu k tobě.“  

 

FARNÍ KNINOVNA DOPORUČJE KNIHY PRO HLEDAJÍCÍ: 

Pavel Konzbul: Jak mluvit s dospívajícími o víře – Cílem knihy je přiblížit osobní zkušeností to, co dospívající 

prožívají v oblasti osobní víry. Najdete zde i podněty, jak se zachovat a dospívajícímu podat víru jako pozitivní nabídku. 

Martin Kvapilík: Proč – Brožurka je vhodná i pro ty, kt. nemají dost času na čtení, ale chtějí se zabývat otázkou Boha. 

Marie Svatošová: Normální je věřit – Autorka názorně ukazuje v osobních rozhovorech s Bohem, jak krok za krokem 

lépe poznávat Boha i sebe sama. 

Marie Svatošová: Kmotra na e-mailu – Kniha vznikla z mailů autory své kmotřence. 

Nicky Gumbel: Alfa otazníky života – Přepis přednášek, které jsou kostrou Alfa kurzů určené pro hledající. 

Marek Orko Vácha: Tančící skály – Autor je zároveň teologem i biologem a zamýšlí se nad vývojem života na zemi, 

o člověku a o Bohu, otázkami, které si hledající většinou pokládají. 

Pavel Kuneš: Základní křesťanská poradna – Praktická a srozumitelná příručka o základech víry. 

Max Kašparů: Po provaze ke Kristu – Kniha určena těm, kteří nepřestávají hledat. Najdou zde další motivaci 

k dalšímu hledání. 

Mark Hart: Crash test – Autor předávají svoji zkušenost víry, kdy „narazil na Boží lásku“. 

Jiří Grygar: O vědě a víře - Pohled známého českého astronoma a astrofyzika na vztah vědy a víry. 

Scott a Kimberly Hahnovi: Naše cesta do katolické církve – Svědectví autorů pojednává o dobrodružné duchovní 

pouti manželů ke katolicismu. 

Karl Frielingsdof: Falešné představy o Bohu – Autor zpracovává falešné představy o Bohu, které si někteří vytvářejí. 

Kateřina Lachmanová: Karikatury Boha – Autorka se zamýšlí nad karikaturami Boha, kt. jsou výtvorem čistě lidským. 

Carlo Caretto: Skutečnosti z druhé strany - Pohled na Boha a jeho lásku očima italského kněze, člena Malých bratří 

Ježíšových. 

Jan Sokol: Proč chodíme do kostela – Autor vysvětluje v souvislostech, proč je důležité účastnit se mše sv. 

Derek Prince: Základy křesťanského života – Kniha vám dá základ toho, co můžete potřebovat k rozvíjení Duchem 

naplněného života. 

 

POVÍDKA: Willi Hofsűmmer:  Spravedlnost  
Bohatá dáma, která na zemi hrála velkou roli, přišla do nebe. Petr ji přijal, uvedl ji dovnitř a ukázal na krásnou vilu: 

„Toto je obydlí vaší služky.“ Tu si dáma pomyslela, když už moje služka má tak krásné obydlí, copak asi dostanu já? 

Brzy na to jí Petr ukázal jiný, docela malý, ubohý dům a řekl: „Tamhleto je vaše obydlí.“ Dáma vzrušeně prohodila:  

„V tom přece nemohu bydlet.“ Petr odpověděl: „Je mi líto, ale z materiálu, který jste nám poslala, jsme víc postavit 

nemohli.“                           
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ TEREZKA: „Mami, a co bude s těmi, co se utopí v moři?,“ ptá se malá Terezka. Maminka: 

„půjdou do nebe.“ A malý Tomášek: … „aby tam uschli?“… 
 

http://www.katolik.vmyto.cz/  
Připravujeme se na příští neděli 4.6. – Slavnost seslání ducha svatého 

1. čtení – Sk 2,1-11, 2. čtení – 1 Kor 12,3b-7.12-13, Evangelium - Jan 20,19-23 

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


mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

