
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 28. června 2015 do 5. července 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 29. června – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 

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

ÚTERÝ 30. června – ÚTERÝ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

09:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 1. července STŘEDA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM se Svátostným požehnáním (PPM)  

            ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA, RODINU DVOŘÁKOVU, LNĚNIČKOVU A DUŠE 

V OČISTCI 
17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

ČTVRTEK 2. července – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK 3. července – SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Mannl) ZA MANŽELE PTÁČKOVY, 

SYNA, VNUKA A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 4. července – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA 

13:00 – mše sv. se svatebním obřadem Hany Hovadové a Jaroslava Nespešného (P. Štorek) 

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

NEDĚLE 5. července - SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY 

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

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy na téma léto, poutě a cestování a nové 

knihy především pro děti a mládež.  
 Dnes 28.6. se koná od 17:00 v Husově sboru ekumenická bohoslužba slova k 600. výročí smrti Mistra Jana 

Husa. Program oslav v Praze na: http://www.husovskeslavnosti.cz/  

 V pondělí 29.6. zveme na zahradní oslavu, při které se rozloučíme s Marcelou a Michalem Mliečkovými a 

oslavíme svátek P. Pavla Mistra. Přinesete si prosím s sebou něco na opékání, případně hudební nástroje.  

 Od 2. do 16.7.2015 je P. Pavel Mistr na dětském letním táboře ve Vranicích. Zatupovat ho bude P. 

Šitavanc, tel. 774 814 955, ale je také možné volat na pevnou linku fary 465 420 983. 

 Ve čtvrtek 2. 7. bude P. Kunert zpovídat  v kostele sv. Vavřince od 14:30h do 16:00h. 

 Obec Vraclav nás zve v neděli 7.7. od 19 hod na komedii Don Quijote de la mAncha, ve kt. hraje přední  

světový   chůdoherec   Lennoire   Montaine, umělecký dohled Bolek Polívka. Vystoupení se uskuteční na 

návsi ve Vraclavi, v nepřízni počasí v kulturním domě.  

 Rádi bychom pozvali ty, kteří by chtěli přijmout svátosti v dospělosti (křest, první svaté přijímání, svátost 

smíření a biřmování). Prvnímu setkání ve čtvrtek 23.7. od 19:00 hod na faře. Přijďte, i pokud jste třeba ještě 

nepřijali svátost biřmování,a nabídněte tuto možnost ve vašem okolí lidem, pro které si myslíte, že je určena.  

 Vzhledem k velkému počtu křtů romských dětí a potřeby vzdělávání dospělých bychom rádi od podzimu 

nabídli kurz Alfa pro Romy. Pokud byste se chtěli do tohoto projektu zapojit, ozvěte se nám.  

 Rádi bychom se i jako farnost zúčastnili Národního eucharistického kongresu v Brně. Rezervace na hlavní 

program, kt. se uskuteční v sobotu 17.10.2015, již začala. Nahlaste se prosím, kdo byste měl chuť se tohoto 

kongresu společně zúčastnit, abychom mohli zamluvit vstupenky a ev. objednat autobus.  

 Orel jednota Vysoké Mýto zve všechny zájemce na putování s Orlem 2015 – Králíky, Hora matky Boží – 

rozhledna na vrchu Bradlo (Moravský Blaník) – Olomouc, Arcibiskupský palác, Arcidiecézní muzeum. 

Zájezd se koná dne 19.9.2015 sponzorským autobusem, tj. doprava zdarma. Hlaste se u pí Markové 721 109 

647 nebo Stříteské 777 141 910. 

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

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 21. 6. 2015 byla 4.626 Kč. 

 V neděli 5.7.2015 proběhne v našich farnostech sbírka na potřeby diecéze. 
 

 

NEDĚLE 28. června 2015 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                      ZA RODINU NOVÁKOVU, SEVEROVU A BĚLOHOUBKOVU 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PJK) 

15:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

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

 

http://www.husovskeslavnosti.cz/


 

Evangelium / Mk 5,21-43 
21

Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, 

shromáždil se k němu velký zástup. 
22

Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše 

spatřil, padl mu k nohám 
23

a úpěnlivě ho prosil: „Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a 

žila!“ 
24

Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj… 
35

Když ještě mluvil, přišli lidé z domu 

představeného synagógy a řekli: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Mistra?“ 
36

Ale Ježíš nedbal na ta 

slova a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!“ 
37

A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, 

Jakuba a jeho bratra Jana. 
38

Když přišli do domu představeného synagógy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení 
39

Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“ 
40

Oni se mu posmívali. Ale on 

všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. 
41

Vzal ji za 

ruku a řekl: „Talitha kum,“ což znamená: ‚Děvče, pravím ti, vstaň! 
42

Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí 

dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. 
43

Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl, aby 

jí dali něco k jídlu.  
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                              MARKÉTA VEDRALOVÁ 

Slečna Markéta Vedralová přijala o letošních velikonocích svátost křesťanské 

dospělosti – biřmování a je posledním z letošních biřmovanců, které vám v ohláškách 

představíme. Markéta pochází z hudební rodiny, mamka hraje a učí na housle, táta na 

kytaru, sestra hraje na baskytaru, kontrabas, housle a trubku a sama Markéta hraje na 

kytaru, bicí a ukulele. Působí v Bigbandu a ve školní kapele ZUŠ Projekt 1. Je studentkou 

vysokomýtského gymnázia, právě dokončuje 3. ročník. Ve volném čase ráda tancuje 

lantinskoamerické tance a zároveň se věnuje vedení světlušek ve skautu. Po skončení 

studia na gymnáziu by ráda pokračovala ve studiu hudby. Markéta se zapojuje do života farnosti především po 

hudební stránce. Např. o letošní Noci kostelů jste ji mohli potkat v kostele Nejsvětější Trojice, kde spolu se 

sourozenci Jiskrovými a Láďou Benešem hrála na kytaru při modlitbách z Taizé.  

Jak a kdy začal tvůj život z víry? Narodila jsem se do věřící rodiny. Moje maminka pochází z Valašska, kde je 

víra zakořeněnější než u nás v Čechách. Taťkova strana má původ tady na Knířovsku. A i když nemůžu říct, že 

jsou ti praví aktivní katolíci, tak myslím, že myšlenka Pána Boha přítomného v našich životech byla i v této 

větvi svým způsobem vždycky uchovávána. Takže jsem o víře jako malá vůbec nepřemýšlela, až v pubertě, kdy 

se vlastně dítě začíná samo rozhodovat... 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Bylo to hodně lidí. Když člověk v dnešní době potká věřícího, který má 

podobné hodnoty, posílí to jistotu, že jste na správné cestě. Řeknete si, že nejste tak úplně marťan na ateistické 

planetě. Je to těžké, člověk buď se přizpůsobí okolí, nebo vytrvá... Mně hodně pomohlo ježdění k té mojí 

valašské babičce a dědovi. 

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Líbí se mi citát sv. Terezie z Lisieux: „Pro mě je modlitba vzlet 

srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti.“ 

Máš nějakého oblíbeného světce? Hmm asi Panenku Marii a moji patronku Terezku z Lisieux. 

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Napadá mě film Live of Brian. Je to komedie od 

skupiny anglických herců Monthy Phyton. Je to o chlapíkovi jménem Brian, který se narodil ve stejném městě a 

ve stejný čas, jako Ježíšek, a potkávají ho stejné situace. Ale Boží Syn to není, ale ostatní postavy z filmu si ho 

s ním často pletou. Na jednu stranu je to hrozně vtipný film, ale na druhou stranu by se nemusel některým lidem 

líbit (možná ani panu faráři ne) :D , ale myslím, že je dobré, když si umíme udělat legraci i z vážných věcí. 

Co ti víra dala? Myslím, že kdybych tu víru neměla, vzniklo by ve mně takové prázdné místo. Dává mi důvěru 

ve správný chod událostí v životě, jistotu, vnáší pořádek do roztěkaného života... Když nevím, bojím se, raduju 

se, nebo jsem za něco vděčná, tak se pomodlím. 

V příštích ohláškách vám představíme Adama Benáka, kt. přijal první svaté přijímání. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Dirigent se před koncertem na zkoušce zlobí, že vždy v orchestru 

někdo chybí. Najednou se podívá na skupinu houslí a zvolá: “ Vidíte, tady pan Novák je snad jediný, který 

nechyběl ani na jedné zkoušce!“ Pan Novák se ale nesměle přihlásí a říká: “ Pane dirigente, promiňte, ale já 

jsem Vám právě chtěl říct, že nemůžu přijít na koncert.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ KYTARISTA: Přijde pán do Mc. Donalda a říká: "Dal bych si hamburger. A 

prosím hodně kečupu." Prodavač se otočí ke kolegovi a poznamená: "Zase jeden kytarista." Pán reaguje: "Já 

nejsem žádný kytarista." - "Ale toho si nevšímejte," odpoví prodavač. Za chvíli dostane pán hamburger. Posadí 

se a kousne do něj. A jak kousne, má kečup na košili. Zařve. Jednou rukou si roztírá kečup po košili a druhou 

drží hamburger stranou a vypadá to, jakoby hrál na kytaru...  
 

 www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost sv. Cyrila a metoděje 

1. čtení – Iz,61 1-3a 7,12-15; 2. čtení – 2 Kor 4,1-2.5-7; Evangelium – Lk 10,1-9 

 

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

