
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 5. srpna do 12. srpna 2018 
 

 

 
 

 

 
 
 

PONDĚLÍ 6. SRPNA – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

                   17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)               

ÚTERÝ 7. SRPNA – ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 8. SRPNA – PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE 

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

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

           ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY LNĚNIČKOVY, ŽOČKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 9. SRPNA – SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE,  

  PATRONKY EVROPY 

 14:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM spolu s návštěvou z Ledaxu (PPM)     

PÁTEK 10. SRPNA – SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA 

     17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODIČE KVAPILOVY, ZA RODINU,     

PTÁČKOVU, SYNA EDUARDA, CELOU ŽIVOU RODINU A ZA DUŠE V OČISTCI                 

SOBOTA 11. SRPNA – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM) 

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

 ZA PANÍ JANU A LIBUŠI SIROVÝCH 

NEDĚLE 12. SRPNA – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

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

        09:00 – poutní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) POUŤ ZA FARNOST A POUTNÍKY 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY 

 V knihovně nabízíme k prodeji Katolický týdeník, cena 15 Kč. V posledním čísle najdete např. zajímavý rozhovor 

s Magnusem MacFarlanem-Barrow – zakladatelem charitativního hnutí Mary´s meals, která sytí každý den přes 

milion dětí v chudých zemích. Dále zde najdete článek 80 let Rychlých šípů nebo zamyšlení na téma strach.  

 Seminář obnovy v duchu svatém: pondělky  24.9.-24.11.2018 (19–21) a soboty 20.10., 10.11., 24.11. (18:30–21). 

Zájemci o seminář, hlaste se prosím R. Blajdové nebo P. Mistrovi nebo na farní mail. Důležité je, absolvovat 

seminář celý (tj. všechny přednášky). 

 Od září začne přípravu na přijetí svátosti biřmování. Pro dospělé bude seminář obnovy v Duchu sv. součástí 

přípravy. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi. 

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 8.8. na paní Markovou (tel. 721 109 647).   

 Ne 19.8., 6:00: Orelská pouť na Svatý Hostýn. Autobus jede z Hradce Králové se zastávkou na silnici č. 35 

naproti Orlovně ve VM v 6:00. Hlavní mši sv. v 10:00 celebruje kard. D. Duka. Cena: dospělí 350,- Kč, děti do  

15 let 200 Kč, členové Orla platí polovic. Přihlášky: paní Marková, tel. 721 109 647. 

 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. 

 Sobotní a nedělní sbírka při mši sv. ze dne 28.-29.7. ve farnosti VM byla ve výši 6.947,- Kč. Děkujeme! 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Pá 17.8., Ústí nad Orlicí – farní zahrada:  Festival pro tebe (18:30 – Michal Horák, 20:00 – Voxel, 21:30 – Vlny, 

23:00 - Těžká doba). Vstupné 150,- Kč na místě, v předprodeji Knihkupectví Flétna – 100,- Kč).  

 Ne 19.8., Chlumek, Luže: Mariánská pouť rodin a mládeže 2018. Program (8:00, 9:30, 11:00 – mše sv., 10:45 – 

duchovní slovo k pouti, 10:50 – modlitba desátku růžence, 12:30 – 13:30 – program pro děti v mateřském centru, 

13:30 – koncert, 14:30 – svědectví Pavla Fišera a jeho rodiny, 15:00 – svátostné požehnání). Leták viz farní vitrína. 

 Út 21. – Ne 26.8., Želivský klášter: Letní škola liturgiky aneb porozumět hlouběji tomu, co církev koná, když 

slaví liturgii. Více na www.liturgie.cz/letni-skola 

 Teologický kurz 2018-2019 pro všechny dospělé katolické křesťany: pořádá Biskupství brněnské - Diecézní 

katechetické centrum Brno, přihlášky do 21.9., e-mail: kc.brno@biskupství.cz, tel. 533 0333 247. Plakát viz vitrína. 

 Jednoletý kurz vedoucích ministrantů pro školní rok 2018 – 2019. Kurz je určen vedoucím (i budoucím) ve 

věku 14 – 25 let. Setkání probíhá na faře v Kuřimi v termínech 12.-14.10.2018, 30.11.-2.12.2018, 8.-10.3.2019,  

5.-7.4.2019. Více viz leták ve farní vitríně. www.brno.signaly.cz/ministranti, mobil 734 264 124 

 Kurz vazby květinových dekorací pro liturgický prostor: v zákristii kostela sv. Vavřince a ve farní vitríně je 

leták, který nabízí kurz pro květinářky a pro kostelníky. Součástí kurzu je přednáška o liturgickém prostoru.  

Termín: 5.-7.9.2018, 17.-19.10., 19.-21.10.2018, místo: penzion Panský dům (Rožmitál pod Třemšínem) 
 

NEDĚLE 5. SRPNA – 18. 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) 

 

mailto:kc.brno@biskupství.cz
http://www.brno.signaly.cz/ministranti


EVANGELIUM: Jan 6,24-35 Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do 

Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: 

„Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o 

pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“...  

 

PODOBENSTVÍ RENÉHO-LUCA O VÝSTUPU NA SKALNÍ STĚNU ANEB JAK UDĚLAT POKROK V 

DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ 
Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180731podobenstvi-rene-luca-o-vystupu-na-skalni-stenu-aneb-jak-udelat-pokrok-v-duchovnim-zivote 

Letos v listopadu vyjde nová kniha francouzského kněze a evangelizátora P. Reného-Luca s 

názvem „15 podobenství o věcech podstatných“ (15 paraboles tournées vers l'essentiel). 

Jednotlivé kapitoly knihy budou postaveny na srozumitelných podobenstvích, díky kterým P. 

René-Luc chce lidem pomoci pochopit různá duchovní témata. Jedno z těchto podobenství, ve 

kterém přirovnal horolezecký výstup na skalní stěnu k duchovnímu růstu, použil P. Luc v 

rámci své přednášky „Křesťan v plné polní“ na Katolické charismatické konferenci v Brně. 
 

„Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.“ (Ef 6,11)  
P. René-Luc uvedl svoji sobotní přednášku příběhem podivuhodného muže, který vzbuzuje v současné době ve Francii 

velký rozruch, neboť jde pěšky napříč Bretaní a má na sobě brnění – zbroj. Píšou o tom ve všech novinách. „Dnes se 

křesťané vzdali své zbroje a jsou velmi křehcí před působením zlého,“ připojil P. Luc a pokračoval: „Rád bych 

vám dnes nabídl, abychom společně nalezli způsob, jak se posílit pro veškerý duchovní zápas. A k tomu bych vám rád 

nabídl následující podobenství.“ 
 

Podobenství o výstupu na skalní stěnu aneb jak udělat pokrok v duchovním životě 
Svoji katechezi uvedl P. René-Luc příběhem. Když mu bylo 30 let, oslovil ho jeho blízký přítel Denis a nabídl mu, že 

ho vezme na výstup do hor. René sice nikdy na žádnou skalní stěnu nelezl, ale pozvání neodmítnul. Když přišli 

k obrovské skalní stěně, Denis se upnul do sedáku, navázal lano a začal stoupat k vrcholu. Po chvilce se připevnil na 

jistící skobu, které byly rozmístěné zhruba po dvou metrech po celé délce skály. Denis vždy, když ke skobě dorazil, 

tak se lanem k této skobě zajistil a pokračoval ve výstupu. Takže, i kdyby v půlce stěny spadl, tak by byl u posledního 

záchytného bodu zachycen. Říká se tomu, že je zajištěn. Když Denis vylezl na vrchol, tak se zajistil na posledním 

záchytném bodě a slanil se dolů. „A poté řekl mi: A teď je to na tobě,“ pokračoval ve svém barvitém vyprávění P. 

Luc. 

René tak začal svůj první výstup na skálu. Kamarád ho jistil zespodu, takže se nepotřeboval zachycovat za jednotlivé 

mezistupně. Lezl nahoru, výš a výš, a když byl ve výšce asi 15 m nad zemí, tak se podíval za sebe a dostal strašný 

strach, měl pocit, že spadne. Ani se nestihl chytit posledního chytu, a visel ve vzduchu. Byl přesvědčený, že zemře, ale 

co se nestalo? „Denis, který dobře držel lano zespodu, mě zachytil. Byl jsem 15 m nad zemí a v  pohodě jsem seděl ve 

svém sedátku v naprosté jistotě, protože jistící lano bylo pružné. A v ten moment jsem pochopil, že se nemusím bát, že 

jsem v bezpečí a můžu pokračovat ve výstupu,“ pokračoval P. Luc ve svém příběhu a dodal: „Rád bych přirovnal náš 

duchovní rozvoj k tomuto výstupu na stěnu.“ 
 

Svoji katechezi rozdělil do čtyř bodů: 
 

1. Uvědomit si, kde je náš cíl, náš vrchol 
P. Luc vyprávěl, že se mu jednou podařilo dostat se až na vrchol hory Mont Blanc, na nejvyšší horu Evropy. Do údolí 

Chamonix přijíždí spousta turistů, ale většina z nich zůstává jen v údolí a nestojí jim za to, vystoupit na vrchol hory. 

To samé se týká i duchovního života. Spousta lidí zůstává v duchovním životě v údolí a nestojí jim ta námaha za to, 

aby vystoupali na horu. „Ale naším úkolem je, na tu horu vystoupat, protože my jsme takto stvořeni, stvořeni pro 

Boha. Tento výstup k Bohu je neustále snažení. Není to jednorázový výstup na Mont Blanc, ale s Bohem je to neustálý 

výstup na horu,“ pokračoval P. Luc. 

Dále uvedl, že se často se v životě lidí děje tzv. „duchovní jojo“. Jak např. když jsme na Charismatické konferenci 

v Brně, tak jsme na vrcholu, pak se vrátíme domů, už se nemodlíme, nečteme Boží slovo, díváme se na televizi a náš 

duchovní život je na bodě mrazu. Ale po roce se opět vrátíme na konferenci, ale týden po konferenci…se vrátíme 

domů a čekáme zase na příští rok… „Ale takto to s Ježíšem nefunguje. Je potřeba opustit ´duchovní jojo´, aby 

člověk vstoupil do určité duchovní vytrvalosti,“ povzbudil P. Luc. 

K rozvoji v duchovním životě patří také pravidelná četba, a to nejen Božího slova, ale i knih autorů, kteří nás mohou 

vést duchovním životem. Důležité je také číst životopisy svatých, protože „Bible je jako noty a číst o životech svatých 

je, jako když slyšíme ty noty hrát,“ uvedl P. Luc přirovnání a vybídl, abychom si na četbu udělali čas a nebyli stále jen 

zaměstnaní obrazovkami všeho druhu, na kterých hledáme rozptýlení. Četba je dle něho nástroj, který pozvedá naši 

duši.                                                                                                                               Pokračování v příštích ohláškách. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Žena středních let v seznamovací agentuře hovoří o svém ideálu: „Měl by 

dobře vypadat, být zábavný, mnohostranný, se zájmem o dění a hlavně každý večer by mi měl být k dispozici!“ 

Vyjevená pracovnici agentury na to odpověděla: „Všechny tyto vaše požadavky splní jedině dobrý televizor!“ 
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍČEK: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky: „Celé 

prázdniny v cizině! Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si i osolit!“ 
 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
 Připravujeme se na příští neděli (12.8.): 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – 1 Král 19,4-8, 2. čtení – Ef 4,30 – 5,2, Evangelium - Jan 6,41-51 

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

