
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 30. června do 7. července 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 1. ČERVENCE 2019 – PONDĚLÍ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)    

ÚTERÝ 2. ČERVENCE 2019 – ÚTERÝ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 3. ČERVENCE 2019 – SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA 

 16:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK), společné modlitby  

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA, ŽIVÉ, 

 ZEMŘELÉ ČLENY RODINY DVOŘÁKOVY, LNĚNIČKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 4. ČERVENCE 2019 – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA    

PÁTEK 5. ČERVENCE 2019 – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ 

                                  EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY (státní svátek – Den slovanských věrozvěstů) 

 10:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)   

SOBOTA 6. ČERVENCE 2019 – SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (státní svátek - den upálení Mistra Jana Husa)     

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

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

NEDĚLE 7. ČERVENCE 2019 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 09:00 – 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) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 V zadní části kostela si můžete za dobrovolný příspěvek pořídit výrobky dětí z náboženství. Výtěžek bude odeslán 

na misie v rámci projektu Papežská misijní díla (Děti pomáhají dětem).  

 V zadní části kostela si může zakoupit za 60,- Kč kalendáře na rok 2020.  

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

(tel. 605 814 955, 465 544 220) a P. Kunert (tel. 731 598 859).  

 St 3.7., chrám sv. Vavřince ve VM, před mší sv. od 16:35: Příležitost ke svátosti smíření s P. Janem Kunertem. 

 Ne 7.7., Husův sbor, 17:00: Ekumenická bohoslužba slova k památce Mistra Jana Husa. 

 Příští Nikodémova noc bude až v měsíci srpnu a to v pátek 2.8. od 20:30 – 21:30.  

 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 sbírce na charitu se ve farnosti Vysoké Mýto při mši sv. ve dnech (So 22.7. a Ne 23.7.) vybralo celkem:  

6.110,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Částka bude odeslána na účet Biskupství Hradec Králové. 

 Výtěžek sbírek v jednotlivých farnostech:  

Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (ze dne 12.5.) – farnost Vysoké Mýto 5.775,- Kč, farnost Knířov 

300,- Kč, farnost Vraclav 946,- Kč, farnost Zámrsk 1150,- Kč, farnost Slatina 690,- Kč 

Sbírka pro křesťany v zemích blízkého východu (ze dne 26.5.) – farnost Vysoké Mýto 7.145,- Kč, farnost Knířov 

330,- Kč, farnost Vraclav 847,- Kč, farnost Zámrsk 750,- Kč, farnost Slatina 530,- Kč. 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Čt 4.7. – Pá 5.7.: Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2019. Bohatý program viz leták ve vitríně.   

 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  

 St 10.7.–Ne 14.7., Brno – výstaviště BVV: Katolická charismatická konference. Program viz leták ve vitríně.  
 

EVANGELIUM: Lk 9,51-62  Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít  

do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh.  

Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, 

chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.  

A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata  

a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“  

On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají 

své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se 

napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, 

není způsobilý pro Boží království.“ 

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

NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK, ZA UČITELE, ŽÁKY A 

STUDENTY A PROSBA O BOŽÍ POMOC A OCHRANU NA PRÁZDNINÁCH 

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

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

 



KRÁTKÉ ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI:  

6. NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME: Eucharistie a život věčný 

Minule jsme mluvili o tom, že můžeme žít eucharistickým způsobem života. V dnešním posledním zamyšlení zmíníme, 

že eucharistie je přípravou na život věčný. Když Ježíš při Poslední večeři podal svým učedníkům kalich se svou krví, 

řekl jim také, že už nebude pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království. My při každé mši  

po proměňování voláme: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.“ Každé slavení 

eucharistie nás připravuje na věčnou hostinu v nebeském království, o níž Ježíš tak často hovořil ve svých 

podobenstvích. 

Eucharistie nás učí, že Boží blízkost a lásku, kterou nyní můžeme vnímat jen pomocí symbolů a znamení, jednou 

zažijeme tváří v tvář. To je křesťanská naděje, to je zdroj naší vytrvalosti a houževnatosti. Jestliže chodíme na mši 

a věříme, že kdo jí Kristovo tělo a pije jeho krev, má život věčný, pak se na správnou příčku hodnot a prožívání 

dostávají naše osobní i rodinné radosti a starosti, ale i politické či ekologické problémy soudobého světa. 

To proto, že v eucharistii jsou chléb a víno zcela proniknuty Boží mocí, takže jsou tělem a krví Krista. A my věříme a 

očekáváme, že až Kristus znovu přijde, bude „všechno ve všem“. To znamená, že podobným způsobem jako 

eucharistii pronikne a promění všechno stvoření a každého člověka. Tento viditelný svět je dočasný a všechno pomíjí. 

Ale Ježíš Kristus, který za nás dal své tělo a prolil krev, je věčný. 

List Diognetovi: Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života. Nemají vlastní 

města, nemluví zvláštní řečí, nežijí odlišným způsobem. V odívání a jídle se přizpůsobují domácím zvykům. Co se 

týče života, dávají neuvěřitelný příklad vzorného života. Mají vlastní vlast, avšak žijí jako cizinci. Cizina je jim vlastí 

a vlast cizinou. Žijí na zemi, bydlí však v nebi. Prostě řečeno: Jako je duše v těle, tak jsou křesťané ve světě. Duše dlí 

v těle, avšak není z těla. Křesťané bydlí ve světě, a nejsou ze světa. (List Diognetovi, 5 – 6) 

Benedikt XVI.: Svátosti jsou skutečností, která patří k církvi putující v čase až k plnému zjevení vítězství 

zmrtvýchvstalého Krista. Taktéž ale platí, že zvláště v eucharistické liturgii máme možnost již předem zakoušet 

eschatologické završení, k němuž kráčí každý člověk a celé stvoření. I když je pravda, že jsme všichni ještě na cestě  

k naplnění své naděje, nic to neubírá na faktu, že vše, co nám Bůh dal, nachází své naplnění v Panně Marii, Matce 

Boží a Matce naší. Maria z Nazaretu, ikona rodící se církve, je vzorem toho, jak by měl každý přijímat dar, jímž se 

Ježíš dává v eucharistii.  
 

Eucharistie pozvedá člověka z omezenosti pozemského života do života věčného  
Po přijetí Těla a Krve Kristovy se má kněz modlit: "Přijetí tvého Těla a Krve, Pane, ať nás posílí a stane se nám lékem 

nesmrtelnosti"... Tato modlitba je citátem ze svatého Ignáce Antijochijského. Ignác nazývá eucharistii "lékem 

nesmrtelnosti" nebo také "lékem, který zahání smrt." Koncil praví, že eucharistie je "zárukou budoucí slávy" (SC 47) 

Eucharistie pozvedá člověka z omezenosti pozemského života do života věčného. To je ...stálý proces v životě 

křesťana a církve, proces, který je naprosto nepostradatelný, protože /každý/ (jednotlivec) se díky svému hříchu vždy 

/stále/ znovu vylučuje z působení uzdravujících milostí přijatých ve ..křtu, tedy ze svého počátečního osvobození z 

mocnosti temnoty a z moci zla. Slavení eucharistie je s to /umožňuje/ tento proces našeho osvobozování, /za/počatý ve 

křtu a posílený biřmováním, udržovat při životě, protože není pouhou vzpomínkou na dávnou historickou událost, ale 

...je "živým uchováním oběti kříže" (SC 47). /37/ 

Ve slavení eucharistie jde (zároveň také) o vrůstání do nové dimenze mezilidských vztahů. "Stáváme se tím, co 

přijímáme: Tělem Kristovým," říká svatý Augustin. Jinými slovy: setkáváme se jiným způsobem, na jiné rovině; už 

nejsme závislí na slůvkách "sympatický" či "nesympatický"; už neposuzujeme druhé podle vzhledu, majetku a 

schopností, tedy podle toho, co kdo má a co umí, nýbrž především podle toho, co je; může být oblečen chudě, může 

vypadat špatně, může být dokonce tělesně nebo duševně postižený, a snad tím působí odpudivě - ale já náhle nebo i 

časem při slavení eucharistie pochopím, že ten člověk je krásný: Jeho vnitřní krása, vůči níž jsem byl dosud jakoby 

slepý, mi začne před očima zářit. Otevřou se mi oči srdce, protože hřích ztratil nade mnou svoji moc. "Hřích 

zatemňuje ducha, zavírá oči i srdce," říká farář arský.... Vzniká spojení lidí s Bohem, jejich Otcem, a také spojení 

navzájem.... Skrze Krista /v eucharistii/, prostředníka, hlavy těla, vzniká ...nejen vzájemné spojení shromážděné obce 

jako údů jednoho těla, nýbrž spojení s celou církví všech dob a všech zemí, tedy s církví nebeskou i pozemskou... /38/ 
 

Včera v sobotu 29.6. začal Letní dětský tábor Vranice 2019. Fotky z tábora můžete průběžně sledovat na webu a 

Instagramu farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

Připravujeme se na neděli (7.7.2019): 14. neděle v mezidobí, 

1. čtení: Iz 66,10-14c, 2. čtení: Gal 6,14-18, Evangelium: Lk 10,1-12.17-20  

mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

