
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 2. června do 9. června 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 3. ČERVNA 2019 – PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

 16:00 – mše sv. v Naději (PJK)      17:00 – mše sv. v Penzionu (Mons. Socha, PPM)    

ÚTERÝ 4. ČERVNA 2019 – ÚTERÝ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 5. ČERVNA 2019 – PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA       
 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby  

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

 ZA RODINU ČÁSTKOVU, FLORIÁNOVU, SIČOVU A ZA DUŠE V OČISTCI 

17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)   

ČTVRTEK 6. ČERVNA 2019 – ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 
 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

  ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ 

                     09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

PÁTEK 7. ČERVNA 2019 – PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (Nikodémova noc) 

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

 20:30–21:30 – Nikodémova noc 

SOBOTA 8. ČERVNA 2019 – SOBOTA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ   

 11:00 – svatební mše sv. při svatbě pana Filipa Brauna a slečny Anny Čepové v kostele v Zámrsku  

 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 ANTONÍNA ANDRLEHO, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 9. ČERVNA 2019 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO   

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

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY, 

RODIČE Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 
 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Děkujeme Sborečku za celoroční podporu dětských mší sv., zvláště pak Zbyňku Neudertovi za jeho mnoholeté 

vedení, které předává Lucii Tieftrunkové. 

 V zadní části kostela si může zakoupit Šalamounky – křesťanský křížovkářský magazín, které jsme pro velký 

zájem přiobjednali. Cena jednoho výtisku je 20,- Kč. Za rok vyjde nové číslo celkem 4x. 

 St 5.6., od 16:30, chrám sv. Vavřince: Příležitost ke svátosti smíření s P. Janem Kunertem.  

 St 5.6., fara VM, po mši sv.:  Pravidelné setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

 Ve farní vitríně je vyvěšený děkovný dopis z české pobočky mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals.   

 Při sbírce určenou na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu (ve dnech 25.-26.5.2019) se ve farnosti 

Vysoké Mýto vybralo celkem 7.145,- Kč. Sbírka bude odeslána na účet Biskupství v Hradci Králové. Děkujeme.  

 Pá 7.6., 20.30-21.30 : Nikodémova noc. Příležitost ke svátosti smíření bude u P. Víta Horáka a u P. Pavla Mistra. 

 So 8.6., Hradec Králové: Diecézní setkání dětí: odjezd dle zájmu dětí buď v 6:52 busem z VM do HK, návrat 

v 15:49 vlakem do VM (ev. 15:02 v Chocni) nebo v případě podpory rodičů odjezd auty v 7:45 od fary. Prosíme o 

nahlášení zájemců. 

 So 8.6., 14:00 Zámrsk: Varhaní koncert v kostele sv. Martina – vystupuje Václav Uhlíř  

 29.6.-13.7.: Letní dětský tábor Vranice 2019 -   při celotáborové etapové hře se vydáme na Cestu kolem světa za 

80 dní dle románu Julese Verna. Cena pro jedno dítě: 3.200 Kč. Již je přihlášeno 56 dětí. 

 14.-20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2019 aneb prázdniny s malým oslíkem - Cena 1.600 Kč/dítě 3-15 let, 

2.100 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je 18 dětí a 10 dospělých. 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Út 4.6., Šemberovo divadlo: benefiční promítání dokumentárního filmu Daleko za sluncem.  

 So 8.6., Hradec Králové – Nové Adalbertinum, 9–14h: Diecézní setkání dětí 2019. Moto – „Opustit svůj břeh“. 

Děti budou mít možnost procházet různými stanovišti, která pro ně připravily pracovnice Katechetického a 

pedagogického centra. Mši sv. povede biskup Jan Vokál. Téma setkání je letos zaměřeno na misijní činnosti. Děti 

si budou moci vyzkoušet, jak evangelizovat prostřednictvím různých sdělovacích prostředků, ale i poznávat, jak 

mohou být misionáři ve svém okolí. Setkání se realizuje ve spolupráci s Papežskými misijními díly, projektem 

Adopce na dálku a rádiem Proglas. Program: od 8:30 registrace, 9:00 zahájení v kostele Panny Marie, 9:15 mše 

NEDĚLE 2. ČERVNA 2019 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

 



sv., 10:15 registrace, 10:30 – 13:30 program na jednotlivých stanovištích, 13:00 – 13:30 oběd z vlastních zásob, 

13:30 – 14:00 závěr v kostele Panny Marie.  

 So 15.6., Dobrošov u Náchoda, od 9:30: Setkání manželů v prvních pěti letech manželství. Prožijeme čas 

v páru a ve společenství dalších manželů, kteří prožívají možná obdobné radosti a starosti, jež s sebou přináší 

období prvních pěti let společného života. Hostem bude P. Petr Stejskal. Na akci je možné přijet také s dětmi. 

Přihlášky do 2.6.2018. Pořádá Centrum pro rodinu Biskupství HK. Více na e-mail: crhk@bihk.cz, tel. 495 063 430. 

 Út 20. – Ne 25.8.2019, Želivský klášter: Letní škola liturgiky určená pro širokou veřejnost. Letošním tématem 

jsou iniciační svátosti. Pořádá Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s KTF UK. Leták ve 

farní vitríně. Více viz na www.liturgie.cz/letni-skola 

 Řím 11.-13.11.2019: Národní pouť ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky české. Generální audience s papežem 

Františkem. Podrobné informace viz www.bihk.cz 
 

EVANGELIUM:  Jan 17,20-26   Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky,  

ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať 

jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my 

jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je 

miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, 

kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě 

poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou 

jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ 
 

Krátké úvahy k eucharistickému kongresu v pražské arcidiecézi:  

1. VZAL CHLÉB  

Přinášení darů a dobro stvořeného světa 

V dnešní katechezi k eucharistickému kongresu se zastavíme u toho, že podle vzoru Ježíšovy Poslední večeře 

používáme při mši svaté chléb a víno, plody země a lidské práce. 

Kdysi bývalo zvykem, že lidé, kteří přicházeli na mši, přinášeli chléb, který sami upekli doma, nebo dokonce víno, 

které zezlátlo na jejich zahrádce a vyzrálo v jejich sklepě. Odráží to i naše legenda o svatém Václavu, když říká, že 

kníže sám „pekl oplatky“ a „lisoval víno“. Lidé tedy přinášeli na oltář dary, v nichž nechali svůj vlastní čas, energii a 

práci, tedy vlastně kus sama sebe. Znamená to také, že se ke službě Bohu přinášely obyčejné, každodenní prvky, 

skutečný chléb náš vezdejší. Konečně to znamenalo, že materiální věci, které člověk bere ze stvoření a sám je dotváří, 

jsou dobré. 

My dnes ke mši nepřinášíme vlastní potraviny, hostie jsou nekvašeným chlebem, který nemíváme doma na stole, víno 

ke mši je vybíráno jen mimořádně kvalitní a přírodní, nebývá v každé vinotéce. Ale přesto i nás dnes eucharistie učí 

stejné věci jako kdysi: Hmota není něco špatného, ale dobrého. Bůh materiální svět tvoří, dává, přijímá, proniká a 

zduchovňuje. Bůh také zve člověka, aby s ním v materiální oblasti spolupracoval: Bůh svět stvořil a člověk je pozván, 

aby jej dotvářel: z obilí pekl chléb a z hroznů dělal víno. A to, co člověk dělá, jeho práce a námaha, radosti i starosti, 

vše může být přineseno do bohoslužby a na oltář. 

Heslo kardinála Josefa Berana znělo: „Eucharistia et labor“, Eucharistie a práce. Náš každodenní život, naše práce a 

povinnosti se slavením eucharistie úzce souvisejí. A čím více prožíváme naši každodennost s Bohem, tím lépe budeme 

také prožívat každou mši svatou. 
 

Legenda o sv. Václavu: Václav v době žní, vstávaje ještě za noci, tajně vycházel do polí, požínal pšenici, nosil ji na 

ramenou do svého domu, zde mlátil, v mlýncích smílal a mouku přesíval a (...) pekl oplatky. Stejně tak s věrným 

služebníkem chvátal za nočního ticha na svou vinici, zde česali hrozny, hustě je nakladli do putny, skrytě nosili do 

jeho světničky, tam lisovali víno v lisu a nalévali do džbánu. A to vše dělal proto, aby tak mohli kněží přinášet Pánu 

oběť spásy. (Crescente fide) 

kardinál Josef Beran: Eucharistie a práce. Nepatrnou hláskou je „a“. Spojuje však neobsáhlé pojmy. Práce – vše 

veliké, krásné, vznešené a ušlechtilé v řádu přirozena. Eucharistie – zdroj vší velikosti, krásy a ušlechtilosti 

nadpřirozené. A ve spojení obou spočívá základ všeho dobra. Co je tělo bez duše, to je přirozeno bez nadpřirozena, to 

je práce bez Eucharistie. (Pastýřský list, 8. prosince 1946) 

Papež Benedikt XVI.: Jednoduché a pokorné gesto přinášení darů má velký význam: v chlebu a vínu je celé stvoření 

Kristem Vykupitelem přijato, aby bylo proměněno a přineseno Otci. V této perspektivě přinášíme na oltář i každé 

utrpení a bolest světa s jistotou, že v Božích očích je všechno cenné. (Sacramentum caritatis, 47) 

Papež František: Centrem mše svaté je oltář. A oltář je Kristus. Vždy musíme sledovat oltář, který je středem mše 

svaté. Jako plod země a lidské práce přinášíme chléb a víno a v tomto daru přinášíme také sami sebe Bohu, Otci 

všemohoucímu, pro dobro celé jeho svaté církve. „Takže život věřících, jejich chvála, jejich utrpení, jejich modlitba, 

jejich práce jsou spojeny s Kristovou chválou a modlitbou, s jeho utrpením a prací i s jeho bezvýhradnou obětí, a tím 

získávají novou hodnotu.“ (KKC 1368) Naše dary jsou samozřejmě nepatrné, ale Kristus potřebuje od nás toto malé 

množství. Pán od nás žádá málo, ale dává nám mnoho. Žádá nás o otevřená srdce; žádá nás, abychom usilovali o to být 

lepší, abychom přijali toho, kdo se nám v eucharistii nabízí; žádá nás o tyto nepatrné dary chleba a vína, které se 

stanou jeho tělem a krví.  
 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

Připravujeme se na neděli (9.6.2019): Slavnost seslání Ducha Svatého, 

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