
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 24. června do 1. července 2018 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

PONDĚLÍ 25. ČERVNA – PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 26. ČERVNA – ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                     08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM) 

STŘEDA 27. ČERVNA – STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                    17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK) ZA ANNU KOROUSOVOU, MANŽELA,  

                                ZA JANA VONDRÁČKA, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

ČTVRTEK 28. ČERVNA – SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČENÍKA 

      08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM)  

                                   ZA ANTONII KINDLMANOVOU, MANŽELA A ZA DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 29. ČERVNA – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
                    17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

SOBOTA 30. ČERVNA – SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK) 

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

NEDĚLE 1. ČERVENCE – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FARNOSTI 

                     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

                   13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)  
 

 Neděle 24.6., dnešní dětská mše sv. 13:30 – Knířov (kostel a fara): společné zakončení školního roku pro děti 

z náboženství a jejich rodiny. Program: společná dětská mše sv. v kostele na Knířově, zahradní slavnost se 

soutěžemi a opékáním. Ukončení cca v 17:30h. Těšíme se na Vás! 

 Neděle 24.6.: dnes při mši sv. proběhne ve všech farnostech sbírka na charitu. Děkujeme. 

 Středa 27.6., fara ve VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem  

 Ve dnech od Ne 1.7. do Ne 15.7. bude P. Pavel Mistr na letním dětském táboře ve Vranicích a od 15.7. do 22.7.  

na letním rodinném pobytu ve Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem. Zastupovat ho bude P. Bohumil 

Šitavanc (tel. 605 814 955, 465 544 220).  
 

DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE: 

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 27.6. na paní Jiskrovou nebo na farní kancelář 465 420 983. 

 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 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. Stále jsou volná místa. 

 Sobotní a nedělní sbírka ze dne 16.6. a 17.6.2018: ve farnosti Vysoké Mýto: byla ve výši 7087,- Kč. Děkujeme. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Ne 24.6., evangelický chrám Páně ve VM, 17:00: Ladíme… varhanní koncert s přednesem Tomáše Ulricha. 

Leták viz farní vitrína. 

 Út 26.6., 17:00, Církev bratrská (Brandlova1 – pod Mikádem): zveme na setkání Aglow, které pořádají ženy 

z místních církví. Hostem bude Radka Kvíčalová, která nyní žijí v Nepálu a pomáhá potřebným. Besedu bude mít 

na téma: Misionářkou v Himalájích. Předprázdninové setkání zpestří společné grilování. Na setkání bude 

možnosti zakoupit šperky ručně vyráběné v Himalájích.  

 Ne 1.7., od 14:00: Slavnost na Růžovém paloučku. Projevy čestných hostů (P. Jungwirth, P. Raus), pěvecké 

vystoupení (hosté opery Národního divadla), koncert Big band Lanškroun. V případě nepříznivého počasí se 

slavnost koná v sále Rychty v Morašicích. Více na www.růzovypaloucek.cz 

 St 4.7. – Pá 5.7.: Velehrad 2018 - Cylirometodějské slavnosti. Více info na www.farnostvelehrad.cz,  

www.velehradinfo.cz  

 Ne 8.7.: 10:30 – Velká svatoprokopská pouť – sloužena staroslověnsky. Více viz leták ve farní vitríně. 

 Po 16.7., kostel v Ústí n. O., 19:00: GOOD WORK – koncert známé pop gospelové skupiny 

 So 21.7., Jablonné v Podještědí, od 10:30: Letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě. V 11:00 – poutní 

mše sv.  (Mons. Jan Vokál) 
 

NEDĚLE 24. ČERVNA – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 07:30 – mše sv. ze slavnosti patrona kostela Petra a Pavla v kostele ve Slatině (PPM)  

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, 

                          ZA UČITELE, ŽÁKY A STUDENTY A PROSBA O OCHRANU  

O PRÁZDNINÁCH         
           10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

           13:30 – dětská mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 

 

http://www.farnostvelehrad.cz/


EVANGELIUM: Lk 1,57-66.80  Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé 

a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní…. 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK OČIMA VÁCLAVA MALÉHO – pokračování z minulých ohlášek 

PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH MYŠLENEK TŘÍ DOKUMENTŮ PAPEŽE FRANTIŠKA 

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180614papez-frantisek-ocima-vaclava-maleho 

EVANGELII GAUDIUM - RADOST EVANGELIA 
Apoštolská exhortace byla vydána při zakončení Roku víry a veřejně představena 26.listopadu 2013. 

Bůh je neúnavný v odpouštění: „Bůh se nikdy neunaví v touze po člověku a v odpouštění,“ opakuje často papež 

František, neboť Bůh nás stále volá a chce s každým člověkem vytvářet jeho životní cestu. 

Církev má jít do periférií a pastýři církve mají páchnout po ovcích: Papež používá jednoduché příměry a 

srozumitelné obrazy. Vyzývá nás, abychom se nebáli jít mezi lidi, kterými druzí pohrdají, kteří pro druhé nic 

neznamenají. Často si tito lidé nevědí rady sami se sebou, a není u nich předpoklad, že změní okamžitě svůj život. 

Ježíš chodil také do periférií, a není snadné Ho v tom následovat, ale je to jeden ze zásadních pilířů působení církve 

jako takové, být s ovcemi a neštítit se žádné lidské bolesti a jizvy. 

Zpovědnice není mučírna a zpovědník není kontrolor Boží milosti: Zpovědník nemá být jako soudce, který 

rozhoduje, ale má být tím, který hlásá Boží milosrdenství a naději na Boží odpuštění. 

Církev má být církví otevřených dveří a polní nemocnicí: Polní nemocnice se přemisťuje dle potřeby a slouží k 

tomu, aby do ní přicházeli zranění a byli tam ošetřeni. Často je tam i špína, a ti, kteří chtějí pomáhat, jsou vystaveni 

nebezpečí. Církev tedy nemá být žádná elitářská skupina, která se vlísává mocným tohoto světa a chce jen ukázat svoji 

užitečnost. Musí jít tam, kde je zápas o lidskou duši, o lidský život a smysl života. Církev má být otlučená, zraněná 

a špinavá (ne ve smyslu hříchů). Církev nemá být celnicí, ale církví otevřených dveří, vstupovat do prostředí, kde 

nemůže počítat s výsledkem. 

Církev mnoha tváří: V církvi jsme lidé různí, různě nadaní, různě duchovně rozvinutí, obdarovaní různými 

charismaty a můžeme vytvářet něco společného a nestavět se do pozice toho, kdo rozhoduje, kdo ještě má právo 

nazývat se katolíkem. 

Výchova ke kráse: Papež vybízí, abychom viděli v každém člověku něco krásného. Krása znamená jedinečnost, 

osobitost, soulad a řád. 

Čtyři základní principy: V kapitole „Obecné dobro a sociální smír“ představil papež čtyři základní principy: 1. čas 

je nadřazen prostoru (když jde o naléhavý úkol, tak je potřeba se snažit reagovat nebo ho splnit co nejdříve), 2. 

jednota je nadřazena konfliktu (usilovat o domluvu), 3. realita je nadřazena ideji (umět dělat kompromisy a nežít 

jen v ideálu) a 4. celek je nadřazen části (mít smysl a povědomí o tom, co prospívá celku). 
 

LAUDATO SI´ - BUĎ POCHVÁLEN 
Encyklika, jejíž podtitul zní „O péči o společný domov“, byla oficiálně publikována na tiskové konferenci 18. června 

2015. Z této encykliky vyplývá, že bychom měli do svého zpytování svědomí také zařadit, jestli jsme ekologicky 

šetrní, jestli třídíme odpad a jestli jsme ohleduplní k přírodě. 

Evangelium stvoření: Papež se ve své encyklice zamýšlí nad stvořením, které patří do řádu lásky, je Božím 

pohlazením a odleskem Boha. Příroda žije v souladu, je životodárná, je odleskem Boha a jeho kreativity, a proto láska 

k přírodě patří k životu křesťana. 

Kultura „použij a vyhoď“: Papež vybízí k tomu, abychom se pozastavili nad množstvím odpadu, který dnešní doba 

produkuje, a nad plýtváním potravinami, kterých je ve vyspělých zemích nepřeberné množství druhů. 

Ekologie člověka: Každý by měl usměrňovat svoji spotřebu a potřebu a měl by převzít zodpovědnost za veřejný 

prostor.                                                                                                                                        Dokončení příště. 

 

Z prvního svatého přijímání.  

 

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

tel. 465 420 983 

rkfvmyto@tiscali.cz 

 

 Připravujeme se na příští neděli (1.7.): 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Mdr 1,13-15, 2,23-24, 2. čtení – 2 Kor 8,7.9.13-15, Evangelium – Mk 5,21-43 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180614papez-frantisek-ocima-vaclava-maleho
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

