
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 11. července do 18. července 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 12. ČERVENCE 2021 – PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v penzionu (B. Šitavanc) 

ÚTERÝ 13. ČERVENCE 2021 – ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 14. ČERVENCE 2021 – STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (Z. Mach)  

ČTVRTEK 15. ČERVENCE 2021 – PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

PÁTEK 16. ČERVENCE 2021 – PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (B. Šitavanc) 

SOBOTA 17. ČERVENCE 2021 – SOBOTA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (B. Šitavanc)  

NEDĚLE 18. ČERVENCE 2021 – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 P. Pavel Mistr bude od 1. do 23.7.2021 na Vranicích, kde probíhají Prázdniny s malým oslíkem a dále Tábor 

Vranice 2021. Zastupovat ho bude P. B. Šitavanc, tel. 605 814 955. Ohledně otevírání kostela pro úklidové a 

květinové skupinky, obracejte se prosím na Lukáše Žampacha, tel. 776 391 600.  

 Nabízíme k prodeji kalendář královéhradecké diecéze na rok 2022 – Skvosty z diecézních sbírek. Cena 70 Kč. 

 Diecézní charita Brno prosí o pomoc pro lidi zasažené čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Více 

info na: https://www.bihk.cz/akt.../zpravy/pomozme-jizni-morave-10507  

Přispět můžete také do 3-dílné pokladničky v kostele. 

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 4.7. … Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 6,7-13 Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými 

duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, 

ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte 

zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste 

prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho 

zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: JE MOJŽÍŠŮV ZÁKON ZÁVAZNÝ I PRO KŘESŤANY? 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, které zákazy či příkazy z Leviticu jsou dnes závazné i pro křesťany a proč. 
 

Etická pravidla platí pro každého 

Dobrý den, otázku, kterou jste nadnesl, si kladl už Tomáš Akvinský. A také se na ni snažil odpovědět. Všiml si, že 

Mojžíšův zákon v sobě spojuje státní právní řád starověkého Izraele, kultické předpisy judaismu a obecná etická 

pravidla. Co se prvního týče, vzhledem k místu a době, kdy žijeme, se na nás vztahuje právní řád České republiky, a 

ne zákony starověkého Izraele. Také kultické předpisy Leviticu (3. knihy Mojžíšovy) se týkají židů, křesťanství má 

svá vlastní pravidla. Jediné, co tedy zbývá, jsou etická pravidla. Najdeme je například v Leviticu 19,11-18 a 32-37. Ta 

platí vždy, bez ohledu na okolnosti.  

"Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, 

kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku... 

Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit 

spravedlivě. Nebudeš se chovat ke svému lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život." (srv. Lv 19, 11-

18) "Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu 

škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe 

samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a 

odměřování. Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin." (srv. Lv 19, 32-

37) Ostatní příkazy a zákazy nás přímo nezavazují, ale i tak jsou součástí Písma. Například ve 25. kapitole nacházíme 

krásné texty zakazující bezohlednou touhu po zisku a požadující, abychom sobě i druhým dopřáli odpočinek. Ačkoliv 

je neplníme doslova, mohou být pro nás inspirací. (Převzato z www.vira.cz) 

NEDĚLE 11. ČERVENCE 2021 – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V 

OČISTCI 

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

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

 

https://www.bihk.cz/akt.../zpravy/pomozme-jizni-morave-10507
http://www.vira.cz/


…a na hoře Sinaj předal 

Hospodin Mojžíšovi desky 

Desatera. Nevěrní Izraelité 

mezitím tančili kolem zlatého 

telete… 

 

Na cestě pouští 
jsme se nasytili 

manou a 

křepelkami, které 

již napečené 

napadaly na 

cestu… Dále jsme 

prošli suchou 

nohou Rudým 

mořem…  

PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM 

Na Prázdninách s malým oslíkem jsme putovali s Mojžíšem od jeho záchrany v proutěném košíku až do země 

zaslíbené. Od rodiny Axmanových jsme si přivedli oslici Naďu a doprovodili jsme ji z Dvořiště do Vranic. 

  
 

  
 

  
A závěrečný večírek na Malém oslíkovi probíhal na seně… 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: V jakém kostele najdete tuto fresku a koho 

znázorňuje? 
 

Otázka z 4.7.2021: Víte, kde najdete tuto cedulku? 

Tato cedulka se nachází na faře na Knířově. 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké 

Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 Připravujeme se na příští neděli (18.7.2021) 16. neděle v mezidobí: 1. čtení Jer 23,1-6; 

2. čtení: Ef 2,13-18; Evangelium Mk 6,30-34 

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

