
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 2. do 9. srpna 2020 

 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 3. SRPNA 2020 – PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)   

ÚTERÝ 4. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE 

 06:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
STŘEDA 5. SRPNA 2020 – STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    

ČTVRTEK 6. SRPNA 2020 – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

 14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

PÁTEK 7. SRPNA 2020 – PÁTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

                                  ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH A ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY 

 21:00-22:00 - Nikodémova noc 

SOBOTA 8. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV DOMINIKA, KNĚZE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)  

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 

NEDĚLE 9. SRPNA 2020 – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM) 
   09:00 – poutní mše sv. v kostele 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:  

 Na webu farnosti najdete cca 13minutový videosestřih z Tábora s malým oslíkem.  

 Pá 7.8., 21:00-22:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc, možnost ke svátosti smíření  
 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského magazínu Šalamounky za 25 Kč. 
 Nabízíme k prodeji kalendář Jak se staví kostel 2021 na podporu stavby kostela v Brně-Lesné. Cena: 60 Kč. A 

dále diecézní kalendář Století arcibiskupa Karla Otčenáška za 70 Kč. 
 12.-16.8., Litomyšl: Litomyšlské dny barokní tradice – duchovně kulturní festival barokního dědictví. Více info 

na: http://www.baroknilitomysl.cz/  

 Ne 16.8., Sezemice: Sezemická pouť, od 17.00 koncert Pavla Helana. Plakát ve vitríně. 
 Ne 23.8.: Orelská pouť na Svatý Hostýn, cena 350 Kč, děti 200 Kč, více info: Věra Marková 721 109 647 

 So 12.9.-ne 13.9.: Dny evropského kulturního dědictví – prosíme o podporu s hlídáním kostelů a přístupů ke 
zvonům: so v 9.00, 11.00 a 15.00, ne v 11.00. Zapisujte se prosím na odkazu na webu:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp8OdnfRP3j2TcP1beD2i8Kuj-

08atkWkHhVMeOPkD8/edit?usp=sharing  

 So 19.9., 9:30-18:00, hora Matka Boží v Králíkách: Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu  
 St 9.9., 16.9. a 23.9., 17:00-19:45, Hradec Králové: Odevzdávám se ti, přijímám tě… - třídílný praktický 

seminář na porozumění společné plodnosti manželů, organizuje Centrum pro rodinu 

 Nedělní sbírky ve VM: 26.7. 5.210 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 14,13-21 Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl 
sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a 
uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. 
Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby 
odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je 

sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, 
lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů 
zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. 
 

 

 

 

 

NEDĚLE 2. SRPNA 2020 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   09:00 – mše sv. v kostele 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) 

 

http://www.baroknilitomysl.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp8OdnfRP3j2TcP1beD2i8Kuj-08atkWkHhVMeOPkD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp8OdnfRP3j2TcP1beD2i8Kuj-08atkWkHhVMeOPkD8/edit?usp=sharing


K ÚVAZE: 

Ještě že Ježíš nežije dnes mezi námi! Lépe řečeno - on žije, ale … my neslyšíme jeho hlas tak zřetelně jako 
apoštolové: on sice mluví (a žije) i dnes, ale snadněji než apoštolové se můžeme před ním schovat, snadněji si 
můžeme zacpat uši a neslyšet jeho hlas: "Dejte jim jíst vy" To je nepohodlná výzva - a snad bychom nebyli tak 

bláhoví, že by Kristus udělal znovu nějaký zázrak! A pro tolik potřebných lidí, jakých je okolo nás! Je lepší neslyšet 
takové slovo, "tvrdé" a neuskutečnitelné. 
Ten však, kdo se nechává pohnout soucitem (podobně jako Ježíš) při pohledu na velký zástup potřebných naší doby, 
neuteče, nepřeslechne, nezacpe si uši. Kdo není lhostejný vůči bídě mnohých, pochopí, že si nemůže nechat těch pár 
chlebů a ryb pro sebe, ale nabídne to Kristu, který to rozmnoží a … (našima rukama!) dá potřebným. 
Nemusíme mít mnoho, stačí málo. Kristus včera jako dnes používá to málo, co mu dáváme. I my (podobně jako 
učedníci) bychom chtěli říct: "Máme jen…, jen málo peněz, času, sil, schopností, teologického vzdělání. Co to je pro 
tolik lidí?" Kristu však stačí málo. 
Pokud se přece jen odhodláme dát Kristu to, co by mohlo posloužit i druhým, jak si představit "rozmnožení"? 
Jednoduše: tak jako tehdy, bez žádné okázalosti (zázrak rozmnožení zůstal tehdy nepovšimnut, vše proběhlo zcela 
"prostě" - jen na konci si přítomní všimli, že došlo k něčemu mimořádnému, protože "nevysvětlitelně" zbylo tolik 
chleba). Nepřehlédněme, že Ježíš nerozmnožil chléb a ryby pro všechny najednou (to by si hned všichni všimli, že 
najednou je tolik chleba a ryb), ale postupně, "za pochodu". Tento postřeh (pohled do Boží kuchyně!) odstraní z naší 
mysli zbytečné starosti, že by Bůh musel náhle udělat senzační zázrak "v našem případě". Boží cesty jsou často skryté 
a nenápadné, zato účinné. "Za pochodu" znamená, že nemusíme nejprve nahromadit všechny prostředky ke službě 
(a dlouho si je vyprošovat, než je všechny dostaneme a … tak nějak všimneme). "Za pochodu" znamená trpělivě od 
Krista přijímat a dávat. A někdy si s údivem povšimneme, že dáváme víc, než bychom byli schopni jen z vlastních 
sil a schopností! 
Pokud jsme pozorně naslouchali evangelnímu textu, postřehli jsme, že učedníci dali Kristu to, co měli, aby pak 
přijímali a dávali dál. Pro toho, kdo se dává Kristu k dispozici, je životně důležité umět od Krista přijímat, čerpat, a 
nesnažit se rozdávat z toho mála, co každý má, bez Krista! Našich pět chlebů samozřejmě nepostačí pro tolik lidí, 
nepostačí dlouhodobě. Brzy bychom se vyčerpali, skončili s prázdnou (neměli bychom ani pro sebe, ani pro druhé!) 
a "vyhořeli". 
Před těmi, kdo nechají "zlomit" své srdce při pohledu na zástupy, kdo neutečou, aby neslyšeli Ježíšův hlas, stojí 
velkolepé poslání: dávat Kristu, přijímat a sytit druhé (Kristovým slovem, ale i "obyčejným slovem útěchy, naděje", 
skutkem lásky, hmotnými dary). A stát se svědky zázraku, který neuvidí ti, kdo si ponechají (ze strachu? z nedostatku 
soucitu? víry?) svých pouhých pět chlebů pro sebe. 
 
ČTENÍ NA PRÁZDNINY: 
*Michal Zamkovský: Nesmíme se bát! 
*Ladislav Heryán, Josef Beránek: U božího mlýna – Životní příběh kněze Heryána. 
*František Lízna: Šel jsem však vytrvale – Deník P. Františka Lízny z pouti za sv. Cyrilem a Metodějem. 
*Marie Svatošová: Neboj se vrátit domů - V rozhovoru s Alešem Palánem. 
*Kateřina Lachamnová: Dvojí tvář lenosti 
*Josef Mixa: Manželství? Jen přes mou mrtvolu! 
*Jean Mercier: Pan farář má krizi 
*Pierre-Hervé Grosjean: Milovat doopravdy – Knížka se obrací na mladé lidi a chce jim zprostředkovat 
nezkreslenou představu o tom, co je láska. 
*Karel Sládek: Do hlubin rybářovy duše – Kniha vypráví o tom, co vodní svět přináší citlivému člověku 

*Anselm Grün: Velepíseň na lásku 

*Anselm Grün: Moudrost vyznání víry – Kniha se věnuje výkladu křesťanského výkladu víry. 
*Jeremy Jennings: Církev na kolenou – Jak oživit modlitbu v místním společenství. 
*Nicky Gumbel: Ježíšův životní styl 
*Basilius Doppelfeld: Odpoutanost – Co nás svazuje v duchovním životě 

*Thérese Daly: Nejhlubší touhy – Zkušenosti ignaciánských duchovních cvičení 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Kde najdete tento ikonostas? 

 

Otázka z 26.7.2020:.Ke kterému kostelu patří tato márnice? Tato 

márnice přiléhá ke kostelu sv. Petra a Pavla na Slatině. 
 

https://farnostvmyto.cz/ tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (9.8.2020) 19. neděle v mezidobí: 1. čtení: 1 

Král 19,9a.11-13a; 2. čtení Řím 9,1-5; Evangelium Mt 14,22-33 

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

