
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 16. srpna 2015 do 23. srpna 2015 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 17.  srpna – PONDĚLÍ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

14:00 – mše sv. při pohřbu p. Csocso v kostele sv. Vavřince ve VM 

ÚTERÝ 18. srpna – ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v Penzionu VM (P. Brož) 

STŘEDA 19. srpna – SV. JANA EUDESE, KNĚZE 

14:00 – mše sv. v kostele na Knířově při pohřbu paní Zamastilové 

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

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

ZA MANŽELE KRÁLOVY, DCERU A JEJICH RODIČE 

ČTVRTEK 20. srpna – PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE 

08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Brož) 

PÁTEK 21. srpna – PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Brož) 

ZA ANNU A LUDMILU KOROUSOVY 

SOBOTA 22. srpna – PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY 

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

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

NEDĚLE 23. srpna - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA JANU SIROVOU 
10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Brož) 

11:30 – mše sv. v Knířově (PJK) 

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

 

 Ve dnech 3.8.-3.9.2015 bude P. Mistr na jazykovém kurzu v Itálii. Ve dnech 17. - 23. 8. ho bude 

zastupovat P. Vojtěch Brož, tel. 604 829 217. 

 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny nové knihy z edice malý duchovní život, 

orientace a osudy a dále českou beletrii. Děkujeme za vaši podporu knihovny.  
 Orel jednota Vysoké Mýto zve všechny zájemce na putování s Orlem 2015 – Králíky, Hora matky Boží – 

rozhledna na vrchu Bradlo – Olomouc. 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.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 9. 8. 2015 byla 5.470 Kč. 
 

Evangelium / Jan 6,51-58 Ježíš řekl zástupům: 51"Já jsem ten chléb živý, který 

sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb, který já 

dám, je mé tělo, obětované za život světa." 52Židé se mezi sebou přeli a říkali: 

"Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?" 53Ježíš jim řekl: "Amen, amen, 

pravím vám: když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít 

v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím 

v poslední den. 55Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný 

nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57Jako mne 

poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. 58To je 

ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli naši otcové, a umřeli. Kdo 

jí tento chléb, bude žít navěky."  
 

Na minulé ohlášky se už nevešla tato fota, i 

když se o nich hovořilo. Tak jen na dopnění: 

1. Andělská brána, kterou vycházím z města ke 

klášteru. 2. Foto s kamarádem Sanishem 

z Indie. + z Perugie. P. Pavel 

 

NEDĚLE 16. srpna - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA RŮŽENU BUREŠOVU, MANŽELA VÁCLAVA A VNUČKU 

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

11:30 – mše sv. v Knířově (P. Mlýnek) 
 

 



    

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                      FILIP NESPEŠNÝ                  

Filip Nespešný právě dokončil třetí třídu na ZŠ Javornického a je mu 9 let. Má dva 

starší sourozence, sestru Lucku a bratra Jaroslava, který se nedávno oženil. Ve škole 

ho nejvíc baví výtvarná výchova, matematika a prvouka. V rámci školy chodí i na 

kroužek výtvarné výchovy a tělocvik. Na výtvarnou výchovu chodí i do ZUŠ a do 

atletického klubu chodí na atletiku. Filip má rád přírodu a často pracuje na zahradě, 

dokonce má i svůj záhonek a stará se o kocoura Čipa.  Ve volném čase také chodí s taťkou 

na ryby. O prázdninách pojede s rodiči na vodu (na kánoi) a k babičkám do Oldřiše a do 

Borové u Poličky. Zatím nemá přesné plány, kým by se chtěl stát, až bude velký. Filip začal občas ministrovat.  

Přijal jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? Moc se mi líbila výzdoba 

v kostele. Ten slavnostní den mi rychle utekl a byl bych rád, kdyby to první svaté přijímání mohlo být vícekrát 

za život… Celý den se mi prostě moc líbil. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Náboženství, kde mám kamarády z fary. A určitě i mamka, s kterou 

chodím na mši svatou, modlím se s ní a společně si čteme příběhy z Bible. 

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Líbí se mi příběh, jak Ježíš rozmnožuje chleba.  

Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš?  Mým křestním patronem je sv. Filip Neri, který se narodil 

21.7.1515, byl veselý, staral se o nemocné a opuštěné a pracoval s mladými. Hlavně byl hodně veselý… Zemřel 

26.5. a to mám právě svátek.  

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Rád si prohlížím různé encyklopedie, hlavně o přírodě, to mě 

nejvíc baví. Každý pátek se dívám na program Zázračná planeta. A nejvíc se mi líbila knížka Mikulášovi 

patálie.  

Na co rád vzpomínáš z hodin náboženství? Líbilo se mi, když jsme se šli podívat s náboženstvím na věže 

kostela a taky výlet ke kapličce na Vanice a do Knířova, kde jsme měli i palačinky. 

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se Ho, jak zastavil ty vlny a vítr 

na rozbouřeném moři.  

Co ti víra dává? Jsem rád, že jsem věřící a že mám v náboženství kamarády. Díky víře si také více uvědomím 

chybu, hřích, prostě,  když se mi něco nepovede… 
 

V příštích ohláškách vám představíme Jakuba Zrzavého, který přijal první svaté přijímání. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE MALÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT: 

Stefan Kiechle: Jak zacházet s mocí – Kniha je zamyšlením nad tím, co je to moc a jak s ní zacházet etickým 

způsobem. Ukazuje také to, jak s mocí zacházel Ježíš Kristus. V závěru uvádí 12 stručných zásad. 

Kateřina Lachmanová: Dvojí tvář lenosti – Tématem knížky je lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli 

acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou 

aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce.  

Henri Sanson: Spiritualita třetího věku – Zamyšlení nad tím, co přináší poslední etapa lidského. Kniha 

osloví především seniory, ale s nimi i všechny ty, kteří sdílejí jejich hledání smyslu a naděje.  

EDICE ORIENTACE: 

Pablo Domínguez Prieto: Až na vrchol – Knížka je záznamem jeho posledních duchovních cvičení. Čtenáři 

se až tají dech, když se dozvídá, že exercitátor hovoří o nutnosti „udělat definitivní krok k nebi“, a den nato už 

je sám Pánem života vyzván, aby tento definitivní krok učinil…  

Elias Vella: Srdce pastýře – Kniha je plodem seminářů a exercicií pro. Ve světle Božího slova i svých letitých 

zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a jaká jsou s ní spojená úskalí.  

EDICE OSUDY:  

Leo Maasburg: Momentky ze života Matky Terezy – Rakouský kněz s jemným humorem vypráví, jak se stal 

po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Kniha nás povzbudí, abychom se učili více důvěřovat Bohu, 

který umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky v tomto světě. 

Tim Guénard: V ringu s Bohem – Slavný francouzský boxer vypráví o své dramatické cestě za láskou a 

odpuštěním. Autor vypráví o svém obrácení a postupném objevování Krista, kt. mu dal sílu vzdát se nenávisti.  

Graziano Marianelli: Mistr kung-fu na lopatkách – Strhující příběh obrácení mistra bojových umění. Autor 

líčí svůj duchovní vývoj a okolnosti své konverze.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Přišel Krakonoš do pekárny a říká: ,,Chci půlku Šumavy." 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ RYBKA: Rybce se konečně podařilo dostat ven z rybářské sítě. Z posledních sil 

doplavala pod kámen, zapnula mobil a zděšeně čte: "Vítejte zpátky v síti… 
 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 21. neděli v mezidobí 

1. čtení – Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení – Ef 5,21-32; Evangelium Jan 6,60-69 

 

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

