
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 20. do 27. června 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 21. ČERVNA 2021 – PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM)   

ÚTERÝ 22. ČERVNA 2021 – ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 23. ČERVNA 2021 – STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PANÍ UČITELKU LÁSKOVOU, CELÝ ROD 

A ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY CHRÁMOVÉHO SBORU 

ČTVRTEK 24. ČERVNA 2021 – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE  

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

             ZA ANNU KOROUSOOVU, JANA VONDRÁČKA A DUŠE V OČISTCI 

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 25. ČERVNA 2021 – PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VŠECHNY DOBRODINCE TÁBORA 

SOBOTA 26. ČERVNA 2021 – SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 14:00 – křest Evy Giňové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

NEDĚLE 27. ČERVNA 2021 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – poutní mše sv. v kostele ve Slatině, zasvěceného sv. Petrovi a Pavlovi (PPM) 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  NA PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROKU, ZA UČITELE A ŽÁKY A PROSBA O OCHRANU 

NA PRÁZDNINY  

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ne 20.6.: při mši sv. proběhne sbírka na Charitu 

 Ne 20.6., 14-18, farní zahrada: závěrečné setkání kurzu pro mládež Up2Me  

 St 30.6., 17.00: Rozloučení s P. Janem Kunertem, kt. bude od srpna působit ve farnostech Hronov a Velké Poříčí 

 Nabízíme k prodeji vystřihovací model kostela sv. Vavřince. Cena 200 Kč. 

 Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích na téma Putování s Mojžíšem do 

země zaslíbené. Cena za dítě 3-15 let 1.950 Kč, za dospělého 2.600 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. Již je 

přihlášeno 32 osob a kapacita je téměř naplněná. 

 Pá 9.7.-pá 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2021. Při letošní celotáborové hře se vydáme na Tajuplný ostrov z 

románu Julese Verna. Cena 3.900 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. Přihlášeno je již 38 dětí. 

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 13.6. 3.847 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 4,35-41 Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili 

tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny 

dorážely na loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, 

je ti to jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné 

ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: 

„Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“ 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: ZPOVĚĎ A SV. PŘIJÍMÁNÍ – JAK ČASTO 

Mým dotazem je, jak je to se svatým přijímáním…. Jsem křtěná, věřící, pravidelně chodíme s rodinou i 

dětmi do kostela. Doposud jsem si myslela, že ke svatému přijímání mohu pokaždé, pokud si nejsem vědoma 

těžkého hříchu a zároveň pokud dodržím půst. Moje matka mi ale, když s námi naposledy do kostela zavítala, rázně 

řekla: Ty jdeš k přijímání, když jsi nebyla u zpovědi???? To bych měla před každým přijímáním chodit ke zpovědi?  
 

Myšlenka "jedna ku jedné" je mylná 

Vážená... Váš názor, že není třeba před každým sv. přijímáním přistoupit ke sv. zpovědi, zcela odpovídá tomu, co učí 

církev. Opakovaně se setkávám s přístupem vlastním Vaší matce. Nevím, odkud myšlenka "jedna ku jedné" přesně 

pochází. Tuším, že souvisí s dobou, kdy sv. přijímání bylo vnímáno jako mimořádná událost, na kterou je třeba se 

NEDĚLE 20. ČERVNA 2021 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s prvním sv. přijímáním dětí 

(PPM) – živý přenos na facebooku, hraje Sboreček 

ZA NAŠE FARNOSTI A DĚTI, KTERÉ DNES POPRVÉ PŘISTOUPÍ 

KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ A ZA JEJICH RODINY A KMOTRY 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 



dlouho a pečlivě připravovat. Možná by nebylo od věci zjistit názor Vaší matky na církví doporučované časté 

(každodenní) sv. přijímání. Připomínám, že k těžkému hříchu dochází, jsou-li splněny 3 podmínky: 

1. jedná se o závažnou věc (např. velké ublížení, velká krádež, závažná pomluva, manželská nevěra apod.) 

2. člověk jej spáchal s plným vědomím (tedy moc dobře věděl, že je to špatné) 

3. vykonal jej svobodně (tedy nebyl k tomu nějak donucen, např. i velkým strachem) 

Pokud jedna z uvedených podmínek splněna není, nelze hovořit o těžkém hříchu, a tedy o překážce přistoupit ke 

svatému přijímání (to učí např. Tridentský sněm již v 16. stol.). Přesto se však vřele doporučuje chodit pravidelně ke 

svaté zpovědi i tehdy, když si těžkého provinění vědomi nejsme. Pravidelný rytmus přijímání svátosti smíření může 

velice pomoci duchovnímu růstu. Konkrétní interval, závazný pro každého člověka, stanoven není. Jednou za měsíc je 

to velmi dobré, ale když to bude třeba jednou za 2 měsíce nebo i za tři, také proti tomu nelze nic namítat. Na druhé 

straně jednou za rok je opravdu hodně málo a je to vlastně minimum, které nám církev výslovně ukládá v rámci 

církevních přikázání. (Převzato z www.vira.cz) 

 

DĚTI K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ: 

Petr Tomášek 

Peťovi je 12 let, chodí do 5. třídy a bydlí ve Vysokém Mýtě. Má dva 

starší sourozence – Natálku a Pavla. Jeho nejoblíbenější předměty 

ve škole jsou matematika a informatika. Chodil na dramatický 

kroužek a jeho „nejvýznamnější role“ byl Duch. Dále se učil hrát na 

kytaru a nyní ho nejvíce baví basket a natáčení krátkých videí. O 

prázdninách se chystá na pobyt s malým oslíkem a ze všeho nejvíce 

se těší na pejska, který přibyde v srpnu do jejich rodiny. Oblíbené 

jídlo vyloženě nemá, ale neoblíbené má houby… 
 

Zuzana Králová 

Zuzance je 8 let, chodí do 2. třídy a bydlí v Orlově. Má jednoho mladšího sourozence Míšu. Její nejoblíbenější 

předměty jsou angličtina, matematika a čeština. Nejvíce ji baví kreslit, vybarvovat, chodí na klavír, na hudebku a na 

fotbal. Na otázku, jaké to je mít tatínka krále, řekla „normální“… O prázdninách se chystá na tábor s angličtinou, s 

hudebkou a taky do Liberce. Její nejoblíbenější jídlo je vločková polévka.  

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY: 

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého 

pořádalo v Klášteře Hoješíně Víkend pro matky a dcery 

ve věku 14-18 let. Tématem bylo Důvěřuji Ti a Budoucí 

vztahy. Naše "KlaNaTé" spolu s mamkami a dalšími 

účastnicemi prožily krásný čas uprostřed rušného června 

u Školských sester sv. Františka, měly čas jedna na 

druhou i na sebe navzájem, pomocí programu, 

vycházky, malováním na hrníčky, sdílením, účasti na 

tematicky zaměřených diskuzních přednáškách, 

uvažováním nad řešením různých životních situací, 

chvílích ztišení, modlitby, ale i večerního téměř 

dvouhodinového spontánního zpěvu v místní kapli a 

také pomoci v kuchyni či s úklidem posílily vzájemné 

vztahy. Bonusem navíc bylo svědectví sestry Zdislavy, 

která jakožto pamětnice s. Elišky Pretschnerové OSF 

pracuje na jejím beatifikačním procesu. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Poznáte sochu na obrázku?  
 

Otázka z 13.6.2021: Asi poznáte, kde je tato fotka vyfocená. 

Ale poznáte i děti na ní? Jedná se o fotku z 1. sv. přijímání 

11.6.1995 s P. Vladimírem Janouchem. Horní řada zleva: 

Láďa Štancl, Jakub Šklíba, ?, Ondra Svoboda, Pavel 

Stříteský, Jirka Svoboda; dolní řada zleva: Lukáš Korbel, 

Svobodová, Iva Šauerová, Eva Severová, Janecká, 

Janecká, Monika Jetmarová, Zbyněk Neudert. 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 Připravujeme se na příští neděli (27.6.2021) 13. neděle v mezidobí: 1. čtení Mdr 1,13-

15;2,23-24; 2. čtení: 2Kor 8,7.9.13-15; Evangelium Mk 5,21-43 
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