
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 7. června 2015 do 14. června 2015 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 8. června – PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 9. června – ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

18:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 10. června – STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA MANŽELE HOLEČKOVY, SYNA, DCERY A ZETĚ 

ČTVRTEK 11. června – PAMÁTKA SV. BARABÁŠE, APOŠTOLA 

                              07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

PÁTEK 12. června – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ POMOC A OCHRANU 

19:00 – mše sv. v kostele sv. Františka v Chocni (PPM) 

SOBOTA 13. června – PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE 

08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

14:00 – bohoslužba slova pro děti, kt. se připravují na první sv. přijímání (PPM) 

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

NEDĚLE 14. června – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 1. sv. přijímání dětí, hraje Sboreček 

ZA ADOLFA BŘEŇŮ A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Mannl) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)  

17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 
 

 Dnes 7.6.2015 proběhne v našich farnostech sbírka na podporu NEK (Národní eucharistický kongres). 

 Dnes 7.6.2015 (1. neděle v měsíci) Výstav Nejsvětější Svátosti (prosíme, zapisujte se ke službě a modlitbě). 

 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny knihy o eucharistii a francouzskou beletrii 2 

 Ve středu 10.6. od 18:00 hod se koná v Husitském kostele absolventský kytarový recitál Markéty 

Vedralové. Na housle spoluúčinkuje Anežka Jiskrová.   

 Příprava dětí ke svátosti smíření proběhne v rámci náboženství v pátek 12.6. od 13:30 (ostatní děti budou 

mít výuku spojenou, výuka starších dětí bude jako obvykle. V sobotu 13.6. proběhne od 14:00 hod v kostele 

sv. Vavřince bohoslužba slova a svátost smíření pro děti, kt. jdou k prvnímu sv. přijímání, a jejich rodiče. 

 Poslední hodina náboženství v letošním školním roce bude v pátek 19.6. Chceme ji připravit netradičně a 

chceme se s dětmi vydat na takovou malou „pouť“ – k mariánské kapličce na Vanicích. Informace na 

samostatném letáku a zaslány rodičům mailem. 

 V rámci setkávání Aglow zveme ženy v úterý 16.6. od 17:00 hod na přátelské posezení s možností opékání, 

her a písní při kytaře na zahradu katolické fary. V případě nepříznivého počasí v knihovně. 

 V sobotu 20.6. se koná v Hradci Králové diecézní setkání seniorů a jejich přátel. Program ve vitrínce, 

zájemci, hlaste se u paní Částkové. Přihlášky do 16.6. 

 Je možné zapisovat mše sv. na 2. pololetí 2015. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 31. 5. 2015 byla 3.114 Kč. 
 

Evangelium / Mk 14,12-16.22-26 
12

Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, 

řekli Ježíšovi jeho učedníci: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ 
13

Poslal dva ze svých 

učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním, 
14

a kam vejde, 

řekněte hospodáři: ‚Mistr vzkazuje: Kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního 

beránka?‘ 
15

A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou; tam pro nás připravte večeři!“ 
16

Učedníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl; a připravili velikonočního beránka. Když 

jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“ 
23

Pak vzal kalich, vzdal 

díky, podal jim ho a pili z něho všichni. 
24

A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se 

 

NEDĚLE 7. června – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ZA JOSEFA TREBULU A NEMOCNÉHO KAMILA 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 



za mnohé. 
25

Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich 

v Božím království.“ 
26

Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.  
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                           LENKA PRACHAŘOVÁ   

Paní Lenka Prachařová pochází z Vysokého Mýta a i ona přijala o letošních 

velikonocích iniciační svátosti v dospělosti.  Vystudovala Střední zdravotnickou 

školu ve Svitavách – obor dětská sestra. Poté pracovala v Hradci Králové ve fakultní 

nemocnici na dětském oddělení. Vzhledem k tomu, že chtěla cestovat a mít více 

pracovních příležitostí, udělala si rekvalifikaci na kadeřnici - holičku. S manželem Jiřím 

pak pracovala v různých restauracích v Itálii a Anglii a dále v jedné keramické dílně 

v Irsku. Domluví se tedy anglicky a italsky. Nyní pracuje se svojí maminkou v kadeřnictví. S manželem Jiřím 

mají tři děti od 3 do 11 let. Mezi její koníčky patří zahrada, turistika a také začala s dětmi jezdit na koni. Jelikož 

se ráda směje, je zapojená do klubu smíchu, kde se cvičí tzv. smíchocviky podle vzoru psychiatra K. Nešpora. 

Je to výjimečný a ověřený přístup, který spočívá v tom, že se každý z nás může smát bez důvodu, bez vtipů, 

humoru, komedie či jiných vnějších podmínek a výborně to působí na psychiku. S Lenkou jste se mohli setkat 

např. při Noci kostelů ve farním sklípku „U Zachea“… 

Jak a kdy začal tvůj život z víry? Byla jsem pokřtěná jako malá, ale po smrti své babičky se víra v mojí rodině 

neprovozovala. Přijala jsem ale svátost manželství a hodně mě ovlivnila celá manželova rodina, kde jsou 

všichni věřící, zejména pak jeho bratranci Foglovi. Cítila jsem takové „vnitřní volání“ a pochopila jsem, že 

jsem vlastně celý život Boha hledala. Nakonec jsem s mým tatínkem využila nabídky a začali jsme chodit na 

podzim loňského roku na Alfa kurzy a následně na přípravu na přijetí svátostí v dospělosti.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Nejvíce mě ovlivnil můj manžel a rozhovory s jeho bratranci (jeden 

z nich je jako Salesián na misii v Bulharsku).  

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ (J 8,7) 

Máš nějakého oblíbeného světce? Mám oblíbenou Františku Římskou, která hodně bojovala se zlem a přestože 

byla takto atakovaná zlem, s pomocí Boží se mu dokázala ubránit. A dále Marii Magdalskou, kterou jsem si 

vybrala jako svoji biřmovací patronku. Je příkladem, že Boží Milosrdenství je pro každého, nehledě na jeho 

minulost. 

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Zaujal mě americký film „Strom života“ režiséra 

Terrence Malicka, kde retrospektivou nyní již dospělé děti vzpomínají na své rodiče a jejich výchovu, na 

maminku, která je vedla ke křesťanským zásadám a přísného otce. Moc se mi líbí knihy z edice Youcat, jak 

svým srozumitelným obsahem, tak i moderní formou. Ráda čtu také knihy o andělech od irské mystičky Lorny 

Byrneové. 

Co ti víra dala? Víra mi dala smysl života a možnost předávat ji dál svým dětem. Ve společných modlitbách 

s nimi cítím větší souznění.  
 

V příštích ohláškách vám představíme pana Josefa Harvana, kt. přijal iniciační svátosti v dospělosti. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE FRANCOUZSKOU LITERATURU: 
Henri Charriére: Motýlek – Autor strávil 12 let v trestanecké kolonii a zpětně po svém úspěšném útěku sedl a 

napsal o svém životě knihu, o falešném obvinění z vraždy, kterou nespáchal, o odsouzení k doživotí, … 

Gabriel Chevallier: Zvonokosy – Osou vyprávění je skandální kronika malého města v jihofrancouzském 

Beaujolais v období po první světové válce.  

Guy de Maupassant: Příběh jednoto života – Kniha líčí život hraběnky de Lamare od jejího odchodu 

z kláštera a příjezdu na rodinné zámecké sídlo až po návrat „ztraceného syna“ z ciziny do rodné Normandie. 

François Mauriac: Beránek – Novela o osamoceném a úzkostném pocitu jedince ve světě pokleslých hodnot. 

Michel Quoist: Kristus uprostřed světa – Kniha se věnuje setkávání se s Kristem v dnešní době. 

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela - Básnické meditace, filozofické úvahy a fiktivní rozhovory o smyslu 

života a světa. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Jde zákazník k holiči a holič říká: „Nechtěl byste ježka?” 

Zákazník: „Dejte pokoj! Čím bych ho krmil?” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ŽELVA: Zvířátka v lese se domluví, že budou říkat vtipy a pokud se někdo z nich 

při vyprávění nezasměje, daný vypravěč bude vždy sežrán.  Jako první vypráví vtip jelen, všichni se smějí, jen 

želva ne - sežerou tedy jelena.  Jako druhá vypráví vtip liška, všichni se smějí, jen želva zase ne - sežerou tedy i 

lišku.  Jako další vypráví vtip medvěd, všichni se smějí, jen želva opět ne - sežerou tedy také medvěda.  

Najednou se želva začne hrozně smát a říká:  "Teda jelene, to bylo dobrý!" 

 

 

 

www.katolik.vmyto.cz, rkfvmyto@tiscali.cz 

Připravujeme se na příští neděli – 11. neděli v mezidobí 

1. čtení – Ez 17,22-24; 2. čtení – 2 Kor 5,6-10; Evangelium – Mk 4,26-34 

 

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

