
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 4. června do 11. června 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 5. června – PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA  
                               16:00 – mše sv. v Naději (PPM)    17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 6. června – ÚTERÝ 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

STŘEDA 7. června – STŘEDA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                               13:30 – příležitost ke svátosti smíření v Ledaxu 14:00 – mše sv. v Ledaxu 

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová) 

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

        ZA ANNU KOROUSOVOU, MANŽELA, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

                               17:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 8. června – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 
                               08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

PÁTEK 9. června – PÁTEK 9. TÝDEN V MEZIDOBÍ    (Noc kostelů od 17 – 23h) 
 19:30 – mše sv. s požehnáním v kostele Nejsvětější Trojice (PPM) ZA MĚSTO VYSOKÉ MÝTO 

zpívá a hraje Sboreček     

SOBOTA 10. června – SOBOTA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Heblt) ZA ZEMŘELÉ I ŽIJÍCÍ ABSOLVENTY, 

ŘEDITELE, UČITELE A ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍ ŠKOLY VE VM 
 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK) 

 17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele Nejsvětější Trojice (PJK)                              

NEDĚLE 11. června – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                             

 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

08:30 - mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice (PPM) ZA FARNOSTI A POUTNÍKY 

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

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

 Dnes byla sbírka určená na pastorační aktivity diecéze. Všem dárcům děkujeme. 

 Dnes večer se koná od 17:30 hod svatodušní ekumenická bohoslužba slova v kostele na Knířově, po které zveme 

ke společnému opékání na farní zahradě. Přijďte s námi posedět, jste srdečně zváni. Špekáčky s sebou nebo malý 

příspěvek.  

 Srdečně zveme v pátek 9.6.2017 na Noc kostelů. Moc děkujeme všem, kteří se zapojíte do hlídek. Pokud ještě 

nemáte rozpis, vyzvedněte si ho prosím u R. Blajdové. Pokud se chystáte na Noc kostelů do jiného města, můžete si 

vyzvednut Poutnický pas naší diecéze.  

 Příští neděli 11.6. se bude konat poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojici, po které bude před kostelem misijní 

jarmark. Svým příspěvek můžete podpořit misie.  

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 7.6. na paní Teplou, tel. 737 414 197.  

 Na webu naší farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z oslav narozenin P. Jiřího Mannla. 

 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 + 19 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 27. a 28.5.2017 se vybralo celkem  4.824,- Kč.  

 Kdo nedostáváte ohlášky mailem, můžete si vzít na stolečku uprostřed kostela zápis z pastorační rady, která se 

konala 25.5.2017. 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

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 

 13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

 17:30 – svatodušní ekumenická bohoslužba na Knířově  

 

Připravujeme se na příští neděli 11.6. – Slavnost Nejsvětější Trojice 

1. čtení – Ex 34,4b-6.8-9, 2. čtení – 2 Kor 13,11-13, Evangelium - Jan 3,16-18 

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


 

EVANGELIUM: Jan 20,19-23   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy 

měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli 

Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 

odpuštěny nejsou.“  

 

K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ PŘEDSTUPUJÍ DNES TYTO DĚTI, které bychom vám rádi krátce představili: 

Marie Andrlová chodí do 4. třídy a nyní bydlí s rodiči a dalšími třemi sourozenci na Vraclavi. 

Ráda čte, hraje si s panenkami, maluje a chodí na keramiku. 
 

Ráchel Beránkové je 8 let a bydlí v Praze, do naší farnosti jezdí pravidelně každých 14 dní a 

byla zde i pokřtěna. Ráda zpívá ve Sborečku, hraje na klavír, má ráda zvířata a jezdí na koni.  
 

Filip Kovačík chodí do 3. třídy a je výborným fotbalistou – útočník – rychlá střela. Rád si hraje 

s autíčky a pobíhá po venku, rád plave a sportuje.  
 

Jindřich Morávek chodí do 3. třídy a ve volném čase se věnuje spoustě koníčkům. Spolu se 

starší sestrou chodí do Skautu a zpívá ve Sborečku. Rád sportuje, chodí na atletiku a nejvíce ho 

baví běh. A také se učí hrát na kytaru.  
 

Šimon Smolák chodí do 2. třídy a je nejmladší z pěti sourozenců, což si chválí. Rád hraje 

fotbal – útočník, a občas si zahraje i florbal. Chodí na atletiku a rád by se naučil hrát na bicí. 

Baví ho ministrovat a nejoblíbenější předmět ve škole je samozřejmě tělocvik. 
 

David Vích je již ve 3. třídě a nejradši chodí do Skautu, ale začal zpívat ve Sborečku a 

ministrovat. Rád čte a ve škole ho baví matematika.  
 

Terezka Víchová je prvňák, taky chodí do Skautu  a zpívat do Sborečku, a nově ji můžete 

vidět ministrovat u oltáře. Ráda maluje.  
 

Petra Tetivová se v naší farnosti připravuje zhruba 3 roky na přijetí iniciačních svátostí. Přestěhovala se sem 

z Kamenice nad Lipou, má dvě dospělé děti – dvojčata a pracuje v kuchyni. Ráda jezdí na kole a věnuje se turistice. A je 

ráda, že může být pokřtěna v naší farnosti.  

 

PAPEŽ FRANTIŠEK se 2.6.2017 setkal ve Vatikánu s dětmi a odpovídal jim na otázky:  

V ŽIVOTĚ EXISTUJÍ NEVYSVĚTLITELNÉ SITUACE  
Papež František s dětmi vedl dlouhý a bezprostřední rozhovor, který vycházel ze tří otázek. První 

kladla dívka z osmé třídy základní školy, která vyjádřila své obavy z přechodu na gymnázium a 

ze ztráty dosavadních přátel. 

”Život je trvalé “dobrý den” a “nashledanou”, častokrát se loučíme na krátko, ale jindy na celé roky anebo napořád. 

Setkáváním a loučením ale rosteme – pokud se nenaučíš dobře rozloučit, nikdy se nenaučíš setkávat s novými lidmi.” 

Vysvětlil jí papež a jako protilék na obavy z nových zkušeností jí doporučil neustálý pohled na horizont, protože pouze 

takto je možné dostát novým výzvám a nepodlehnout jim. Další dívku zajímalo, co mohou děti konkrétně vykonat pro 

to, aby se změnil svět. Papež připustil, že je to nelehký úkol, kterého se nejsou schopni zhostit ani učenci a vládci. Je 

třeba začít od nepatrných postojů… 

”Měnit svět každodenními maličkostmi – velkorysostí, sdílením, bratrství. Když mne někdo urazí, nikdy neodpovídat 

zlem. Co nás naučil Ježíš? Modlete se za všechny, přátele i nepřátele, za ty, kdo vám působí utrpení.” 

Papež dětem doporučil, aby ve skupině mluvily o těchto tématech, o možném výsměchu, kterému jsou vystaveny, a jak 

na něj reagovat. S poslední otázkou vystoupil chlapec, který do Itálie přijel v pěti letech z bulharského dětského 

domova. Postupně však zemřeli maminka i prarodiče z jeho nové adoptivní rodiny. Jak je možné věřit v Boží lásku, 

když nás opouštějí nejbližší lidé, ptal se Tanio. 

”Neexistují slova, která by to vysvětlila. Možná jednou najdeš vysvětlení nikoli příčiny, nýbrž účelu toho všeho v lásce 

lidí, kteří tě mají rádi a podporují tě. (…) Řeknu ti upřímně, že si v modlitbě také kladu otázku: Proč děti trpí?, většinou 

poté, co navštívím nějakou dětskou nemocnici. Vždycky odtud odcházím se zarmouceným srdcem, ale Pán mi 

neodpovídá. Proto jen hledím na kříž. Když Pán dopustil, aby jeho Syn za nás trpěl, musí tu být něco, co má smysl. 

Tento smysl ti ale, drahý Tanio, nemohu vysvětlit. Pochopíš jej sám a později – v tomto anebo v jiném životě.” 

Bolest poslední otázky nakonec děti s papežem svěřili nebeské Matce, Panně Marii.  

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Jak je to možné, 20 let žijete v Praze a nedokážete mi vysvětlit nejkratší cestu  

na Hrad?“ „Promiňte, ale já jsem taxikář!“ 

 
POSLEDNÍ SLOVO MÁJÍ DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ:  „Jak zní 7. přikázání? “ Žák rozpačitě mlčí. Katecheta napovídá: 

„Ne…Nepo…“ Nepokoušeš!“ 


