
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 23. června do 30. června 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 24. ČERVNA 2019 – SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 

 16:00 – mše sv. v Naději (PJK)      

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

ÚTERÝ 25. ČERVNA 2019 – ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 26. ČERVNA 2019 – STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby  

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

 ZA EVU ŠALAMOUNOVU, ROD JIRUŠKŮ, RODIČE A ZA DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 27. ČERVNA 2019 – ČTVRTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ    
 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)    

                                  ZA VÁCLAVA VÁVRU, CELOU RODINU A ZA RODINU MAREŠOVU 

PÁTEK 28. ČERVNA 2019 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
  17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)   

                                  ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ 

SOBOTA 29. ČERVNA 2019 – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ     

 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PJK)  

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

NEDĚLE 30. ČERVNA 2019 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, ZA UČITELE, ŽÁKY A STUDENTY, PODĚKOVÁNÍ  

                                  A PROSBA O OCHRANU NA PRÁZDNINY 
 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Dnešní sbírka je určená na charitu. Všem dárcům děkujeme! 

 24.6., farní zahrada: Poslední hodina náboženství ve VM. Hlavní program proběhne od 14.00 do 15.00. V čase 

před a po budete moci podpořit misie vyráběním drobných dárků, které se budou prodávat v rámci misijního 

jarmarku v neděli 30.6. po mši sv. v kostele ve VM.  

 Výuka náboženství ve školním roce 2019-20 bude probíhat opět v pondělí v odpoledních hodinách. Mládeži od 8. 

třídy nabízíme setkávání v rámci společenství Vesmírná mládež, které se bude scházet každý pátek od 18.30 na 

faře. Součástí tohoto společenství bude také víceletá příprava na biřmování. Více info:  Tereza Morávková. 

 Ve dnech 29.6.-20.7. bude P. Pavle Mistr na táboře ve Vranicích, zastupovat ho budou P. Šitavanc a P. Kunert.  

 Ve farní vitríně jsou vyvěšeny aktivity ve Vile Marii na měsíc červenec 2019. 

 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.  

 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. 

  Při sobotní a nedělní mši sv. se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem: 3.918,- Kč (ve dnech 15. - 16.6.2019).  

 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Ne 7.7., od 14:00 – Slavnost na Růžovém paloučku. Leták ve farní vitríně. 

 Ne 7.7.: I. chlumecká pouť „Třešňová“ (Navštívení): Mše sv.: 8:00 (P. Pavel Kadlečík), 9:30 (Mons. Jan Paseka, 

generální vikář), 11:00 (Mons. Karel Herbst, světící biskup), 14:30 Svátostné požehnání  
 

EVANGELIUM: Lk 9, 11b-17 

Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. 

Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli 

nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte najíst!“ Řekli: „Nemáme 

víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc 

mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je ve skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak 

těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. 

Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.  
 

NEDĚLE 23. ČERVNA 2019 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ        

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině – slavnost Petra a Pavla (PPM)   

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

 10:30 – mše sv. s prvním sv. přijímáním dětí v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

 



KRÁTKÉ ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI:  

5. TOTO JE MOJE TĚLO: Ježíšova přítomnost v eucharistii 

Minule jsme mluvili o tom, že Ježíš dával svým učedníkům chléb a víno. Dnes se zastavíme u toho,  

že v eucharistických způsobách je opravdu on sám přítomen. Když někteří z Ježíšových posluchačů slyšeli, že by měli 

jíst jeho tělo a pít jeho krev, přišlo jim to natolik absurdní, že přestali být jeho učedníky. A Ježíš je v tu chvíli 

nezadržel, aby se jim omluvil, že to bylo jen přirovnání. Když Ježíš, který je pravda a mluví pravdu, při Poslední 

večeři řekl: „To je moje tělo, to je moje krev...“, opravdu tomu tak bylo. A při každé mši slavené podle vzoru Poslední 

večeře tomu tak je: chléb sice vypadá a chutná jako chléb, ale je to Ježíšovo tělo, narozené z Panny Marie, ukřižované 

a vzkříšené; víno voní a chutná jako víno, ale je to Ježíšova krev, prolitá na kříži za všechny na odpuštění hříchů. 

K přijímání eucharistie tedy přistupujeme s velikou láskou, touhou a úctou jako ke skutečnému Božímu Synu. Každé 

gesto přijímání, ať už do úst nebo na ruku, ve stoje nebo v kleče, má tuto víru v Kristovu přítomnost vyjádřit. Také 

eucharistii uchovávané ve svatostánku nebo přinášené nemocným náleží gesto lásky a úcty, kterým je pokleknutí. 

Protože je v proměněném chlebě i po skončení mše skutečně přítomen Ježíš, velmi nám prospívá jakákoli modlitba 

před svatostánkem nebo ještě lépe před eucharistií vystavenou v monstranci. Adorace, klanění, projev víry a důvěry je 

tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, díváním se na něj. 
 

Sv. Augustin: Nikdo ať nejí tento chléb, když ho předtím neadoroval; hřešili bychom, kdybychom ho neadorovali.  

Svatá Terezie z Ávily: „Vnitřní modlitba, podle mého názoru, není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, v němž 

člověk důvěrně hovoří s tím, o němž ví, že je jím milován.“ (Vlastní životopis, 8) 

Kardinál Josef Beran: Jestliže znovu připomínám, že je třeba více se modlit, pak tím nechci říci, abychom zmnožili 

své modlitby, nýbrž abychom se prohloubili v duchu modlitby. Musíme mít v denním svém rozvrhu čas věnovaný 

modlitbě. Ve všední dny i sebekratší, v neděle rozhodně delší. Ale modlitbou zde rozumím i zbožné písně, jimiž naše 

matky provázely své práce v domácnosti i při hospodářství, rozumím dále i každou ať tělesnou, ať duchovní práci 

posvěcenou dobrým úmyslem. „I když jíte, i když pijete, i když cokoliv jiného činíte, čiňte vše ke cti a slávě Boží“, 

napsal sv. Pavel. Pozvedat mysl svoji i při práci občas k Bohu, vzpomenout na jeho stálou přítomnost, zaskočit během 

vycházky neb cesty do kostela k sebekratší návštěvě Velebné Svátosti, to vše jen utvrzuje ducha modlitby, to vše je 

modlitba. Požehnání Boží v odměnu za to provází práce naše, takže vše lépe vykonáme, s větším úspěchem a lepším 

výsledkem i v kratší době. (Pastýřský list, 4. února 1947) 

Raniero Cantalamessa: Když pohlížíme na Ježíše ve Svátosti oltářní, plníme proroctví vyslovené o Ježíšově smrti na 

kříži: Budou hledět na toho, kterého probodli. Ano, taková kontemplace už je sama proroctvím, protože předjímá to, 

co budeme věčně dělat v nebeském Jeruzalémě. (Eucharistie – naše posvěcení, Karmelitánské nakl. 1997, str. 70) 
 

6. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU: Eucharistický způsob života 

Ježíš zůstává s námi v proměněném chlebě a víně. Dnešním tématem je, jak my můžeme žít eucharistickým způsobem 

života. Ježíš řekl při Poslední večeři dvakrát: „Toto konejte“! Řekl to nejprve poté, co svým učedníkům podal k jídlu 

své tělo a krev. Řekl to podruhé, když jim umyl nohy. Vyslyšet tento jeho příkaz, konat to, co on si přál, znamená 

samozřejmě slavit mši svatou. Znamená to ale také svým životem žít a naplňovat to, co mše znamená. Při bohoslužbě 

v kostele se používá chléb náš vezdejší, každodenní chléb: Také to, co konáme ve všední den, můžeme žít jako  

Bohoslužbu, službu Bohu. Při mši se chléb a víno obětují v modlitbě chvály: Své každodenní záležitosti můžeme 

pojmout jako obětní dar pro našeho Boha a chválit v nich jeho jméno. Proměněný chléb se ve mši láme a rozdává: 

Každý den můžeme my lámat svůj život do množství povinností a protichůdných vztahů. Eucharistie do nás vlévá 

Boží lásku: Touto láskou, kterou ve svatém přijímání dostáváme, můžeme mít my rádi lidi okolo nás. V eucharistii 

Kristus zůstává přítomen i po skončení mše: Každý den můžeme mít radost, že ti, kdo se potkávají s námi, mohou se 

skrze nás setkat s Ježíšem. Ke svatému přijímání přicházíme vždy jako chudí, kteří si nemohou nic zasloužit, a které 

Bůh přesto sytí eucharistickým chlebem. Eucharistický způsob života je, že my s podobnou velkorysostí, jakou má 

Bůh k nám, přistupujeme k těm, kdo se nám nijak nemohou odvděčit, kdo jsou potřební, anebo otravní či chudí. 
 

Římská liturgie: Buď si vědom toho, co konáš při liturgii, a také podle toho žij; svůj život připodobňuj tajemství 

Kristova kříže. (Svěcení kněží) 

Svatý Jan Zlatoústý: „Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Nepřehlížej tedy, že je nahé: abys mu tady v chrámě 

neprokazoval úctu hedvábnými rouchy, a venku nepřehlížel, že jej deptá zima a nahota. Kdo řekl: To je mé tělo, je týž, 

který řekl: Viděli jste mě hladovět, a nedali jste mi jíst, a také: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto 

nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali. (Homilie na Matouše, 50)  
 

POUTNÍ MÍSTA JSOU NEVYČERPATELNÝMI ZDROJI MILOSTÍ, 

OBJEVTE JEJICH SÍLU 

Některá poutní místa mají historii dlouhou stovky let, jiná se ji snaží obnovit. 

Lidé si na ně od nepaměti přicházejí vyprosit různé milosti a občerstvit se 

nejen fyzicky, ale i duchovně. Využijte i vy tento letní čas k načerpání nových 

sil např. na některém z níže uvedených poutních míst. Putovat na ně můžete 

pěšky, autem nebo třeba i na kole. 

Více info na www.cirkev.cz  
 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/ 
 

Připravujeme se na neděli (30.6.2019): 13. neděle v mezidobí, 

1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21, 2. čtení: Gal 5,1.13-18, Evangelium: Lk 9,51-62 

http://www.cirkev.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

