
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 20. srpna do 27. srpna 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 21. srpna – PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE 
  16:00 – mše sv. v Naději (PPM)   

ÚTERÝ 22. srpna – PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY  

 17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

STŘEDA 23. srpna – STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

(pí Loskotová) 

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

ČTVRTEK 24. srpna – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA  

      17:30 – bohoslužba slova s možností přijmout sv. přijímání v kapli na faře ve VM  

PÁTEK 25. srpna – PÁTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
   17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  

SOBOTA 26. srpna – SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                                 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku  

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

NEDĚLE 27. srpna – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Antonín Brychta) ZA JANU SIROVOU 

                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (P. Antonín Brychta) 

                     13:30 - mše sv. v Knířově  (P. Antonín Brychta)  
                         

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny. Vzadu v kostele jsou také knihy k rozebrání. 

 Ve dnech 24.-27.8.2017 zveme na pouť do slovenského partnerského města Spišská Belá. Podrobný program na 

samostatném letáčku, cena 2.900 Kč. Prosím, hlaste se Radce Blajdové na tel. 775 391 600. Děkujeme. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 23.8. na paní Smolákovou, tel. 606 690 687. 

 Stáhněte si do mobilu nové aplikace na Google play: TV Noe (kde můžete sledovat živě vysílání), Noe reporter 

(umožňuje zaslat do televize krátká videa z mobilů nebo tabletů, která pak poslouží pro vysílání) a Radio Proglas 

(umožňuje přes internet poslech rádia a zobrazuje aktuální informace o programu).  

 Na sobotu 23.9. (odjezd v 7.30 od bazénu) chystáme Putování s Orlem 2017. Navštívíme Žleby, kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené Hoře, projdeme se údolím říčky Doubravy. Autobus sponzorský, účastníci platí pouze 

vstupné a stravné. Hlaste se u p. Markové (tel. 721 109 647) nebo u p. Stříteské (tel. 777 141 910). 

 V pátek 1. září 2017 od 20:00 – do 22:00h bude další Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 

Během večera budete mít možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha a budete se moct 

setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či osobním rozhovoru s knězem, případně svátosti smíření.  

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 12.8. a 13.8. se vybralo celkem 5.126,- Kč. 

Děkujeme! 

 

EVANGELIUM:  Mt 15,21-28  Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho 

kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ 

Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ 

Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: 

„Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, 

Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať 

se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.  

 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKŮ:  Podnikatel klečí v kostele a prosí: Pane Bože, dej, ať jsem trpělivý...... ale 

HNEEED!!! 

U PSYCHIATRA: „Posílá mě sem manžel, že prý jsem blázen! A jen kvůli tomu, že mám ráda lívance!“ „Ale to je 

nesmysl, já mám lívance taky rád.“ „No, to je skvělé! Pane doktore, mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou 

půdu, tři pokoje, sklep a několik skříní!“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

 

NEDĚLE 20. srpna – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

BUREŠOVY, SYNA VÁCLAVA, VNUČKU A DUŠE V OČISTCI 

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

 13:30 - mše sv. v Knířově  (PPM)  

   

 

Připravujeme se na příští neděli 27.8. –21. neděle v mezidobí  

1. čtení – Iz 22,19-23, 2. čtení – Řím 11,33-36, Evangelium – Mt 16,13-20 

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


 

Před 6 lety zemřela jedna italská dívka – GIULIA GABRIELLI – seznamte se s jejím příběhem: 

Jsem úplně normální holka, snílek, která vždy toužila po dobrodružství… 

Dobrý den, představím se vám. Jmenuji se Giulia a je mi čtrnáct, pro upřesnění ‒ narodila jsem se 

3. března 1997 v italském městě Bergamo. Mám devítiletého bratra Davida a rodiče, které mám 

velmi ráda. Vždycky jsem byla taková normální holka, snílek, a přála jsem si prožít 

dobrodružství jako ve fantastických filmech. A právě 1. srpna 2009 tohle mé dobrodružství 

začalo s nateklou rukou (levou)… Otok byl po několika vyšetřeních diagnostikovan jako nádor a 

musela jsem kvůli němu podstoupit dlouhou sérii chemoterapií. Sním o tom, že napíšu knížku a 

budu vám vyprávět příběh. Je to můj vlastní příběh. 

Jak to všechno vlastně začalo... 

Byla jsem s rodinou u moře. Zůstala jsem jeden den na zahrádce, četla si a čekala, až přijedou 

známí.  Najednou jsem si všimla, že má levá ruka nevypadá normálně ‒ nafoukla se jako 

balonek. V tu chvíli jsem tomu nepřikládala žádnou váhu, protože na zahradě bylo hodně hmyzu, pomyslela si, že mě 

něco štíplo. Po pravdě řečeno, neobjevili jsme klasický puntík po žihadle, ale po zahradě létalo hovado, zabili jsme ho a 

řekli si, že to byla nejspíš jeho vina! 

Po návratu domů ale byla maminka hodně neklidná. Zaběhly jsme proto k dětské lékařce, která mi v rozpacích nad 

tvarem mé ruky ihned předepsala odborné vyšetření. Za dva dny jsem měla za sebou rentgen, ultrazvuk i magnetickou 

rezonanci. A pak nás jednou zavolali do nemocnice a řekli nám: „Je to nádor, bohužel.“ Nejprve o tom mluvili s rodiči a 

pak si se mnou promluvila paní doktorka Eugenia Giraldi. Byla ke mně moc hodná a citlivá a podařilo se jí najít ta 

správná slova. Samozřejmě, že jsem v tom okamžiku jednala zkratově, protože jsem se pořádně vylekala. V televizi 

bylo do nedávna často slyšet o lidech, kteří zemřeli na rakovinu, ale teď výzkum pokročil a je možné se z ní vyléčit. 

Proto jsem bez váhání přistoupila na léčbu, i když začátky byly moc, a dokonce bych řekla strašně moc náročné a 

vysilující... 

Teď bych chtěla zdůraznit jednu velmi důležitou věc. Jsem velmi vděčná svým rodičům za to, že mi vždycky všechno 

řekli. Vím o případech, kdy se příbuzní rozhodli pravdu skrývat. To je podle mne chyba!  

Co jsem díky nemoci pochopila 

Moje zkušenost mi pomáhá pochopit v životě mnoho věcí, které vás nemůže nikdo naučit – v knihách je jistě nenajdete! 

Děkuji Pánu, že mi dal skrze nemoc abych pochopila, jak mě má rád. A teď doufám, že to lidé pochopí díky této knížce 

a ne skrze nějakou nemoc. Ačkoli já snáším svoji situaci dobře, nikomu nepřeji, aby se do ní dostal. Ale taky bych 

chtěla, aby lidé, které to postihlo, pochopili, že to zase není tak špatné ‒ nelze trávit dny stěžováním. Ano, jistě, i mně je 

při chemoterapii zle a ptám se sama sebe: „Proč se to stalo právě mně?“ Ale pak, když je mi lépe, řeknu si: „Hlavu 

vzhůru, vždyť už to přešlo,“ a zasměju se tomu. A právě to bych chtěla říct nemocným lidem: „Zasmějte se tomu.“ A 

zdravým lidem bych řekla: „Pomáhejte nemocným, aby dokázali svou nemoc přijmout a naučili se s ní žít. Všechno pak 

bude lehčí!“ 

Často se mi stává, že pochopím některé věci a najdu ta správná slova právě v noci, když kvůli bolestem nemůžu spát. V 

jedné z takových nocí jsem přemýšlela o lásce. Ano, Pán si vybral, že bude Bohem – Láskou, a rozhodl se, že nám 

nechá svobodu, abychom si ho sami zvolili. Nic nám nenařídil, dal nám jen rozum, abychom se mohli rozhodovat. A v 

tom tkví velikost Boha Lásky ‒ dal nám rozum, abychom dokázali rozlišovat. Tato skutečnost mě vážně ohromila. 

Nemusíte ale prodělat tuto zkušenost, abyste objevili pravou hodnotu života, stačí jen trochu rozumu a vůle k 

porozumění… 

Každý den svěřuji všechna svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože vím, že jsou to ty správné ruce, a obětuji je 

za mnoho lidí. Jednou za lidi, kteří jsou se mnou, jindy za nevěřící, protože všichni potřebujeme modlitby a podporu. 

Každý má Boha, Bůh je Bohem všech. A totéž mohou dělat všichni. 

Dva hezké konce, které mě čekají 

Vždycky jsem se modlila o milost uzdravení pro druhé lidi, ale v poslední době, když se cítím velmi špatně, se modlím 

také o uzdravení pro sebe. Abych byla upřímná, často myslím na to, jaký by mohl být můj život, kdybych se uzdravila, a 

naopak, jaké to asi bude tam, na onom světě, a co bude s mojí rodinou, jestli se vydám na tuto cestu... 

Nyní totiž vím, že můj životní příběh může skončit jen dvěma způsoby: buď se úplně uzdravím, což by byl zázrak, a o 

toto uzdravení prosím našeho Pána, protože mám hodně plánů, které bych chtěla uskutečnit a ráda bych je uskutečnila 

právě já, anebo se setkám s Pánem, což je taky nádherné. Oba konce jsou hezké. 

Myslím i na smrt a nebojím se jí… 

Ano, během své nemoci jsem začala myslet na smrt. Nebála jsem se jí... Pokud k ní dojde, budu moci říct, že mi nevadí. 

Samozřejmě, že bych ráda prožila dlouhý život a uskutečnila všechny své sny, ale smrt teď vidím jako něco hezkého. 

Vím, že po smrti nás čeká Pán a že se k němu vrátím. Je velmi dobrý a vezme mě do náruče. 

Kdyby se to muselo stát, byla bych ráda, kdyby mě Pán přijal takovou, jaká jsem, jako Giuliu Gabrieli. Ale protože se 

ráda elegantně oblékám, chtěla bych před ním být hezká a elegantní, prostě taková, jaká jsem. Chci mít na sobě šaty, 

které jsem měla na oslavě bratra Davida, jsou velmi pěkné a sluší mi. A na hlavě…, zatím nevím, jestli paruku, nebo 

šátek. Chci, ať mě přijme takovou, jaká jsem. Asi by to fakt chtělo šátek…, ano, bílý šátek. Kytici květin ‒ čtyři lilie, 

svatební květiny, s červenou růží uprostřed. Žádné šminky, vůbec nic takového. Žádnou tašku, žádné ozdoby.  

Guilia zemřela večer 19.8.2011 ve svých 14 letech... 

Zpracováno podle strhující knihy: Jednou nohou v nebi - Giulia Gabrieliová. 
 


