
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 27. srpna do 3. září 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 28. srpna – PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
   16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  

ÚTERÝ 29. srpna – PAMÁTKA UMUČENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE  

  17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 30. srpna – STŘEDA 21. 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) NA PODĚKOVÁNÍ A BOŽÍ POMOC  

OD NEMOCI PRO MARII HANZLOVOU A MILOSLAVA DOSTÁLA, ZA RODIČE  

A CELÉ RODY 

ČTVRTEK 31. srpna – ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

      08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

PÁTEK 1. září – PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
   17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RŮŽENU A JAROSLAVA BLAJDOVY 

 20:00 – 22:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 2. září – SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                                 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 RODIČE JOSEFA A MARII A MANŽELA KARLA GÖTZE                        

NEDĚLE 3. září – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                                            ZA FARNOSTI, ZVLÁŠTĚ ZA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A UČITELE 

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

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

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 30.8. na paní Markovou, tel. 721 109 647. 

 Příští neděli 3.9. si děti můžou přinést do kostela také aktovky, které si chtějí nechat požehnat. 

 Příští neděli nabídneme před kostelem k rozebrání zbylé dětské oblečení zapomenuté na táboře. 

 Zveme děti k HODINÁM NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY, která bude v letošním školním roce probíhat ve Vysokém 

Mýtě na římskokatolické faře takto: pondělí 13:30-14:15 nejmladší děti (1.-2. třída), pondělí 14:30-15:15 starší děti 

(3.-5. třída), pondělí 15:15-16:00 nejstarší děti (6.-9. třída) a v Knířově ve škole v pátek od 12:00 hod. První hodiny 

proběhnou v pondělí 25.9.2017. 

 Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání v kostele sv. Vavřince (9:30-17:00) a Nejsvětější Trojice (13:00-17:00) při 

Dnech evropského kulturního dědictví o víkendu 9. a 10. září. Zapisujte se, prosím, do rozpisu na stolku v kostele 

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

Během ní budete mít příležitost ke svátosti smíření.  Zpovídat budou P. Pavel Mistr a P. Jan Kunert od 20 do 22h.  

 Církev bratská ve Vysokém Mýtě vás srdečně zve na slavnostní instalaci nového správce sboru Zbigniewa Lipuse, 

která se uskuteční v neděli 10.9.2017 v 15hod. 

 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). 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 19.8. a 20.8. se vybralo celkem 3.261,- Kč.  
 

 

EVANGELIUM: Mt 16,13-20  Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé 

pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho  

z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš 

mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti 

říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče  

od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 

Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.  

 

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)  

 



 POSELSTVÍ PARAY-LE-MONIAL 

Paray-le-Monial je městem Ježíšova Srdce. Je to jediné místo na světě, 

které může nést tento název. Paray je místem setkání s Bohem zcela 

zvláštním a jedinečným způsobem.  

V 17. století se zde zjevil Kristus mladé řeholnici z řádu Navštívení 

Panny Marie, SVATÉ MARKÉTĚ MARII ALACOQUE (1647-

1690). Svěřil jí v letech 1673-1675 tři velká poselství pro církev a 

pro svět. Za pomoci svého duchovního vůdce, jezuity, svatého Clauda 

La Colombièra (1641-1682) Markéta Marie tato svědectví zveřejnila. 

Byl to začátek ohromného duchovního hnutí. V celém světě se 

rozšířilo povědomí o lásce Kristova Srdce. 

Sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete ve většině katolických kostelů a kaplí na světě. V roce 1899 dokonce papež 

Lev XIII. zasvětil Ježíšovu Srdci svět.  

3 poselství:  
1. Kristus se Markétě Marii zjevil poprvé během adorace před Nejsvětější svátostí. Ukázal jí své Srdce „které tolik 

milovalo lidi“ a připomněl jí, že dal za lidi všechno, nic si neponechal. Paray je tedy místem vyznání lásky Boha  

k lidem, zcela v linii zvěstování evangelia svatého Jana. Člověk má nicméně stále sklon vidět Boha jako nějakou 

nejasnou sílu, vznešeného vůdce, nebo soudce. Zde ale Bůh připomíná, že je bytostí zcela osobní, že je láska sama  

a že právě díky této lásce se stal člověkem. Nechce mít s lidmi nějaký povrchní nadpřirozený vztah nebo vidět jen 

jejich poslušnost, ale chce s nimi žít v blízkém společenství, v souznění srdcí. 

2. Druhou částí zjevení je stížnost. Kristus je hluboce zraněn „nevděčností a neuctivostí“ lidí vůči němu. Často lidé 

na jeho lásku vůbec neodpovídají. Vedou si svůj život, aniž by se starali o Boží věci. Neuvědomují si, že Bůh je jim tak 

blízko, zvláště v eucharistii. A tak dalším tajemstvím Paray je zpráva, že Bůh potřebuje lásku lidí. Nechce žít jen 

jednostranný vztah své lásky k lidem, ale touží po opětované lásce také ze strany člověka. 

3. Třetí část poselství je Kristova prosba, aby se alespoň Markéta Marie stala Jeho přítelkyní. Skrze ni žádá o to samé  

i každého z nás: chceme se stát Kristovými přáteli? Tato prosba je zásadním poselstvím tohoto poutního místa. 

Chceme uznat tuto Boží lásku, odpovědět na ni a utěšovat tak Ježíšovo Srdce? Ježíš je schopen pro své přátele udělat 

cokoliv. Potvrdil to již mnohokrát, podal k tomu důkazy. Chceme vstoupit do tohoto přátelství? Pokud 

ano, náš vztah s ním se promění, ale změní se také náš vztah k lidem i k sobě samým. Náš život dostane 

novou barvu a stane se životem, který vychází ze srdce. 

-> Zjevení Markéty Marie o milujícím Nejsvětějším Srdci, následné častější přijímání svátostí  

a eucharistická adorace, to všechno bylo odpovědí na strohou jansenistickou spiritualitu.  

Zde můžeme chápat hlavní smysl prvních pátků i pro dnešek a zároveň být tvořiví. I nás může 

osvobozovat od strachu z Boha a posilovat naši víru v Ježíše jako zachránce, který se stal 

zranitelným člověkem, dal život za nás hříšníky, a tak můžeme říci: má Srdce! 

Co pro mě znamená NIKODÉMOVA NOC? 

Na jaře to byl již rok, co Římskokatolická farnost Vysoké Mýto zahájila aktivitu nazvanou „Nikodémova noc“.  

Pro neznalé zmíním, že název je odvozen od tajného nočního setkání Ježíše s předním vládnoucím farizeem, který byl 

otevřený pro nové učení Ježíše Krista a měl touhu se s Ním setkat tváří v tvář. Pod názvem Nikodémova noc je třeba si 

představit ztemnělý kostel osvícený pouze planoucími svícemi, vystavenou Nejsvětější svátost na obětním stole –  

pro věřící přítomnost Boha v našem světě – městě – chrámu. Pro návštěvníky je připraven kněz k duchovnímu rozhovoru 

o radostech i těžkostech každého z nás. Ztemnělý kostel vytváří atmosféru, která je intimní a přívětivá pro řešení i těch 

nejtěžších životních situací. Proto zveme širokou veřejnost k návštěvě chrámu o „Nikodémově noci“, a to každý první 

pátek v měsíci od 20,00 do 22,00 hod (v létě). Přijďte svěřit do náruče Boží své prosby těžkosti i radosti tak, jak to činili 

naši předkové po tisíce let. Předkové, které víra v Boha provedla jejich životy a dala jim tak skvělé potomstvo, jako jsme 

my – současní obyvatelé.                                                          Za pastorační radu římskokatolické farnosti Petr Smolák  
 

Nikodémova noc je pro mne příležitost v tichu a temnotě noci otevřít své srdce a přijímat Boží světlo, lásku  

a milosrdenství. Být tak blízko Bohu našemu Otci a skrze Jeho Syna Ježíše Krista cítit odpuštění. Cítím se posílená ve 

víře a lásce ke všemu, co Bůh stvořil na naší krásné Zemi. Vše je blíž a najednou vnímám, že jsem součástí velkého 

celku, i když jsem menší než zrnko písku. Při tónech příjemně uklidňující hudby se mi v hlavě honí myšlenky, a díky 

Duchu Svatému vznikají i slova, která se rýmují a oslavují našeho Pána. (paní J.) 
 

foto z Celostátního setkání mládeže v Olomouci a foto s EnricoPetrilla 

– manželem Chiary Petrilla, který vydával v Olomouci svědectví 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKŮ:  Žák druhé třídy se ptá: 

"Prosím, jak vůbec vypadá ten Konec světa?" 

Učitelka se chytí za hlavu: "Jakýpak konec? Už dva roky Vás 

přece učím, že je Země kulatá ..!" 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 3.9. –22. neděle v mezidobí  

1. čtení – Jer 20,7-9, 2. čtení – Řím 12,1-2, Evangelium – Mt 16,21-27  

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

