
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 13. května do 20. května 2018 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 14. KVĚTNA – SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA 

                     16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 15. KVĚTNA - ÚTERÝ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  

STŘEDA 16. KVĚTNA – SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO                      

PATRONA ČECH 

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

                     17:30 - mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PJK) ZA ZEMŘELÉ ANEŽKU  

                               A BOHUMILA VELECKÝCH, RODINU ONDROVU, ZA JANA DVOŘÁKA, JEHO  

                               RODIČE A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

ČTVRTEK 17. KVĚTNA – ČTVRTEK PO 7.NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

      09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

 17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM) 

PÁTEK 18. KVĚTNA – PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
                     14:30 – Slatina - pohřeb paní Stříteské  

 17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY 

SOBOTA 19. KVĚTNA – SOBOTA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
                    16:00 – bohoslužba s májovou pobožností v Zámrsku (jáhen Josef Roušar)   

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

 ZA MILENU KALHOUSOVOU 

NEDĚLE 20. KVĚTNA – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA NOVĚ POKŘTĚNÉ A JEJICH BLÍZKÉ 

                     10:30 - mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM) 

                    13:30 - mše sv. s májovou pobožností v kostele v Knířově (PPM) 

                    17:00 – Svatodušní ekumenická bohoslužba v Zámrsku 
 

 Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku a děkujeme za jejich lásku, trpělivost a nasazení.  

 Středa 16.5., fara ve VM: bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Pátek 18.5., 18:30, fara ve VM: Vyprávění a promítání nejen o víře na Srí Lance 

 Neděle 20.5., 9:00 – dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček.  

 Neděle 20:5., po dětské mši sv. cca v 10:00, od chrámu sv. Vavřince: zveme opět všechny děti, aby si zahrály 

finskou venkovní hru Mölkky. 

 Neděle 20.5., 17:00, kostel v Zámrsku: Svatodušní ekumenická bohoslužba 

 Pátek 25.5.: Noc kostelů – potřebujeme ještě několik pomocníků do sv. Vavřince (především do věží, ke vchodu 

a do výtvarné dílny). Zájemci, hlaste se, prosím, Radce Blajdové. Děkujeme. 

 Neděle 27.5., 17:00, chrám sv. Vavřince:  Slavnostní koncert Chrámového orchestru Vysoké Mýto, diriguje  

p. Ladislav Kulla. Na koncertě zazní jedno z vrcholných Schubertových děl Nedokončená symfonie h moll a další 

skladby. Vstupné dobrovolné. 
 

DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE: 

 Ohledně prvního sv. přijímání se, prosím, hlaste u P. Pavla Mistra (728 185 336).  

 S nabídkou  květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 16.5. na paní Teplou (tel. 737 414 197). 

 Úterý 22.5., 18:30, sbor. dům Bratrské jednoty Baptistů Lavina: Aglow – Kam duch vane. Svědectví o tom, jaké 

zázraky koná Bůh mezi Romy ve Vysokém Mýtě. Hostem bude Monika Bakešová, Marcela a René Giňovi. 
 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., 

kromě nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině. 

 So 2.6., Litomyšl, 9:30 – farní zahrada – 16:00: diecézní setkání ministrantů. Případní zájemci se hlaste  

u P. Pavla Mistra (728185336). 

 So 30.6. – So 14.7.: Letní dětský tábor Vranice – při celotáborové etapové hře se vydáme do tajuplné Říše 

mytologie, která se ocitla v náhlém ohrožení. Cena pro jedno dítě: 3100,- Kč. Již je přihlášeno 61 dětí. 

 So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní 

pobyt 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Již je přihlášeno 9 dospělých a 16 dětí. 

 Sbírka při sobotní 5.5. a nedělní mši sv. 6.5. ve farnosti Vysoké Mýto: je ve výši 3776,- Kč. Děkujeme. 

 Neděle 20.5.: bude Sbírka na pastorační aktivity v diecézi 
 

NEDĚLE 13. KVĚTNA – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (svátek matek) 

07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) - 3. skrutinium 
                       ZA JAROSLAVA SYROVÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A ZA DUŠE V OČISTCI 

10:30 - mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. ze Slavnosti Nanebevstoupení s májovou pobožností v kostele v Knířově (PPM) 

17:00 - májová pobožnost v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 



POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Pá 11.5. – Ne 13.5., Koclířov: Charismatický seminář vnitřního uzdravení – povede P. Elias Vella. Na tento 

seminář naváže ve dnech 14. – 17.5. P. Vella exerciciemi na téma: „Pravá tvář Boha Otce“. 

 Oblastní  charita Ústí nad Orlicí hledá Všeobecnou zdravotní sestru. Kontaktní tel: 734 435 388. 

 Út 15.5. (18:00–22:00) Praha: Svatojánské slavnosti NAVALIS. Barokní spektákulum na Vltavě. Program: Út 

18:00 – slavnostní mše sv. v katedrále sv. Víta, 19:15 – Svatojánské procesí na Karlův most, 20:30 – regata lodí, 

seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (Karlův most), 20:45 – závěrečná pobožnosti před kostelem sv. 

Františka, Křižovnické nám., 21:10 – koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem, 22:00 – ohňostroj. Více 

www.navalis.cz, plakát ve farní vitríně 

 Čt 17.5., Hradec Králové – Nové Adalbertinum, 10:00 – 16:45. Setkání vdov a vdovců (2 přednášky). 

Přihlášky do 10.5. Více informací na tel. 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, plakát je ve farní vitríně. 

 So 19.5., Hradec Králové – Nové Adalbertinum: Konference o služebnici boží S.M. Elišce Pretschnerové, 

ASF – svatost prostého života. Konferenci pořádají Školské sestry sv. Františka. 

 Po 21.5. – Pá 25.5., Příbram – exerciční dům Svatá Hora: Duchovní cvičení „Dozrávání k naplnění smyslu 

života“. Přednáší P. Josef Michalčík, cena 1860,- Kč. Přihlášky jen písemně: e-mail: ex.dum@svata-hora.cz, 

www.svata-hora.cz, tel. 731 619 800. Plakát viz ve farní vitríně. 

 So 26.5., farnost Radhošť: pozvánka na Pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Program: odjezd 

busem mezi 7:00–8:00, 10:00 - mše sv. za rodiny (arcibiskup Mons. Jan Graubner), návštěva zámku a míst 

spjatých se sv. Zdislavou, návrat kolem 20:00h. Cena za dopravu cca 400,- Kč. Nástupní místo do autobusu dle 

dohody. Kontakt: Karel Kouřil, tel. 777 843 434, e-mail: karel.kouril@gmail.com Plakát viz ve farní vitríně. 
 

EVANGELIUM: Jan 17,11b-19  Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, 

které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi 

dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k 

tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal 

nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil 

od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal 

do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SLAVENÍ EUCHARISTIE – PŘIJÍMÁNÍ 

Promluva papeže Františka při generální audienci dne 21.3.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz)  
 

     Budeme pokračovat v katechezi o mši svaté. Slavení mše, jejíž různé momenty procházíme,  

se podřizuje přijímání, tedy spojení s Ježíšem. Je to svátostné přijímání, nikoli duchovní, které můžeš  

uskutečnit doma, když vyslovíš: „Ježíši, chtěl bych tě duchovně přijmout“. Svátostně naopak přijímáme  

Kristovo tělo a krev. Slavíme eucharistii, abychom se sytili Kristem, který dává sám sebe jak ve Slově  

tak ve Svátosti oltářní, abychom se Mu uzpůsobovali. Samotný Pán totiž říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a 

já v něm“ (Jan 6,56). Ježíšovo gesto, kterým při poslední večeři svým učedníkům dal své Tělo a Krev, ještě dnes pokračuje skrze 

službu kněze a jáhna, kteří jsou řádnými udělovateli chleba života a kalicha spásy. 

     Kněz při mši ukazuje věřícím posvěcený chléb, tedy Ježíšovo tělo, poté, co jej rozlomil, a zve je k účasti na eucharistické 

hostině. Známe slova, která v tu chvíli znějí od oltáře: „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Hle, Beránek Boží, 

ten, který na sebe vzal hříchy světa“. Inspirují se úryvkem z knihy Zjevení: „Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební 

hostině“ (Zj 19,9), ve kterém se mluví o svatbě, protože Ježíš je ženichem církve. Tato výzva nás povolává k zakoušení 

niterného společenství s Kristem, zdrojem radosti a svatosti. Je to výzva, která rozradostňuje a zároveň ve světle víry podněcuje 

ke zpytování svědomí. Jestliže totiž na jedné straně spatřujeme vzdálenost, která nás dělí od Kristovy svatosti, na druhé straně 

věříme, že jeho krev se „prolévá za odpuštění hříchů“. Všem nám bylo odpuštěno ve křtu a všem bylo odpuštěno či bude 

odpuštěno pokaždé, když přistoupíme ke svátosti smíření. Nezapomínejte, že Ježíš odpouští stále, nemůže se nasytit odpouštění, 

zatímco my v žádosti o ně ochabujeme. Když svatý Ambrož uvažuje o spásonosné hodnotě této krve, prohlašuje: „Já, který 

hřeším, musím stále užívat léku“ (De sacramentis, 4,28). Také my v této víře obracíme svůj zrak na Božího Beránka, 

snímajícího hříchy světa, a prosíme jej: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude 

uzdravena“. Takový je význam slov, která pronášíme při každé mši. 

     Zatímco my pak kráčíme v procesí, abychom přijali přijímání, ve skutečnosti nám Kristus vychází vstříc, aby nás k sobě 

připodobnil. Nastává zde setkání s Ježíšem! Sytit se eucharistií znamená, že se dáváme proměnit v to, co přijímáme. 

V pochopení této skutečnosti nám pomáhá sv. Augustin, když vypráví o světle, které přijal z Kristových slov: „Já jsem pokrm 

velkých. Staň se velkým a budeš mne jíst. A nebudeš mě ty proměňovat v sebe jako pokrm pro své tělo, ale budeš proměňován 

ve mne“ (Vyznání VII, 10,16). Pokaždé, když přistoupíme k přijímání, se více připodobňujeme Ježíši a přetváříme se v něj. 

Stejně jako se chléb a víno mění v Pánovo tělo a krev, tak se přetvářejí v živou eucharistii ti, kteří ji ve víře přijímají. Knězi, 

který eucharistii podává a řekne ti: „Tělo Kristovo“, odpovíš: „Amen“, tedy uznáš milost a závazek, který obnáší toto stávání se 

Kristovým tělem. Přijímání nás sjednocuje s Kristem a vymaňuje z našeho sobectví a zároveň nás otevírá vůči všem lidem, kteří 

s Ním tvoří jediné Tělo, a sjednocuje nás s nimi. Toto je zázrak svatého přijímání – stáváme se tím, co dostáváme! 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Anděl si na chodníku oprašuje polámaná křídla. Okolojdoucí se ptá:  

Co tu děláš? Anděl mu odpoví: Jen tak si vykračuji po nebi a najednou hups přes ozonovou díru… 
 

 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

Připravujeme se na příští neděli (20.5.) Slavnost seslání Ducha svatého:  

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