
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 27. června do 4. července 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 28. ČERVNA 2021 – PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

 15:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) – podmínky účasti viz. níže   

ÚTERÝ 29. ČERVNA 2021 – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 

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

STŘEDA 30. ČERVNA 2021 – STŘEDA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK, PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA SLUŽBU P. 

KUNERTA V NAŠICH FARNOSTECH S PROSBOU O POŽEHNÁNÍ PRO DALŠÍ ÚKOLY 

ČTVRTEK 1. ČERVENCE 2021 – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

PÁTEK 2. ČERVENCE 2021 – PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  

              ZA VLADIMÍRA KOROUSE, MANŽELKU, RODIČE, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 3. ČERVENCE 2021 – SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA 

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

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

NEDĚLE 4. ČERVENCE 2021 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

  ZA FARNOSTI A DAR VÍRY  

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na webu farnosti si můžete stáhnout nové desátky živého růžence. 

 Mše sv. v Penzionu se může zúčastnit ten, kdo: 1. absolvoval nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR 

vyšetření s negativním výsledkem, 2. absolvoval nejdéle před 72 hod POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, 3. 

byl očkován proti onemocnění COVID-19, od aplikace první očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu, uplynulo 

nejméně 22 dní…, 4. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba. Dané 

potvrzení je potřeba doložit. 

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

Od 16.00 příležitost ke svátosti smíření. 

 V kategorii menších obnov se na třetím místě v soutěži Památka roku 2020 umístilo restaurování oltářního obrazu 

Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 

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

 Pá 2.7., 21.00, klášterní zahrady Litomyšl: premiéra hraného dokumentu jménem ATA, který mapuje období 

vykonstruovaného politického monstrprocesu, konaného v Litomyšl roku 1950, ve kterém bylo odsouzeno 24 lidí 

(převážně středoškolských studentů) k celkovému trestu 220,5 let vězení. Ukázka na facebooku farnosti. 

 Ne 4.7., od 14.00, Růžový palouček: Slavnost na Růžovém paloučku s připomenutím 100. výročí odhalení 

památníku českým bratřím a 400. výročí popravy 27 českých pánu na Staroměstském nám. v Praze. Plakátek najdete 

ve vitríně a na webu. 

 Ne 4.7., 18.00, Husův sbor: Ekumenická bohoslužba slova k památce Mistra Jana Husa 

 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  

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

 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 43 dětí. 

 Královéhradecká diecéze otevírá kurz duchovní péče ve zdravotnictví. Délka kurzu: září–prosinec 2021 (sedm 

sobot). Termín uzávěrky přihlášek je 12. 7. 2021. Na závěr kurzu získává dobrovolník osvědčení o absolvování. 

Více info najdete na: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/kurz-duchovni-pece-ve-zdravotnictvi-10506  

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka na charitu ve VM: 13.6. 6.884 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 5,21-43 Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když 

byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k 

nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. 

NEDĚLE 27. ČERVNA 2021 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:30 – poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

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

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK S PROSOBU ZA UČITELE A 

ŽÁKY A O OCHRANU NA PRÁZDNINY  

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

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

 

https://www.bihk.cz/akt.../zpravy/pomozme-jizni-morave-10507
https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/kurz-duchovni-pece-ve-zdravotnictvi-10506


Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u 

mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o 

Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu 

uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, 

že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu 

odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, 

která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem 

a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého 

neduhu!“… 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CÍRKEVNÍ SŇATEK MIMO KOSTEL 

Dobrý den, prosím o radu. Jsem aktivně žijící katolička, můj partner je nevěřící. Kvůli němu (i jeho rodině) 

jsme zvažovali svatbu mimo kostel – třeba někde u kapličky. Ptala jsem se na všech možných stranách. 

Většina kněží to zamítá a říká, že svatbu mimo kostel neudělá. Když už to vypadalo, že jsem se s jedním knězem dohodla, 

tak mi po měsíci řekl, že se na to ptal a že se obává, že to nejde a tím, že je přítel nevěřící, tak se musí žádat u biskupa.... 

a že si můžeme udělat civilní svatbu a pak si já mám zažádat na biskupství, aby mi tu svatbu uznali.... 

Už se ze mě stává opravdu zoufalec a uvažuji o svatbě v církvi evangelické.... Připadá mi, že se ke mně církev staví 

zády a raději "ztratí" věřícího…  
 

Pouhý romantismus jako důvod nestačí 

Pokud jste vy pokřtěná a partner nepokřtěný, platí v Pražské diecézi následující: 

Místo katolických oddavek: V případě nesvátostného sňatku je rozhodnutí ponecháno na farářovi (srov. kán. 1118 CIC 

a Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské čj. 6795/2008 ze dne 27. října 2008, čl. 2.8). Aby se dalo vyhovět 

přání konat svátostné oddavky mimo sakrální prostor, je třeba, aby navrhované místo odpovídalo svou důstojností 

slavení svátosti a aby k tomu byly rozumné a přiměřeně vážné důvody. Pouhý romantismus nebo snaha o extravaganci 

nedostačují. To tedy znamená že může rozhodnout kněz. Pokud jste ale oba pokřtění, opravdu spadá rozhodnutí do 

kompetence biskupa po předchozím jednání s knězem. 
------ 

Zoufalá nebuďte, to nikam nevede. Sňatek v jiné církvi taky nic neřeší, protože by byl stejně neplatný anebo by na něj 

bylo třeba povolení biskupa. Takže vás mohu jenom povzbudit k tomu někoho najít, kdo do toho půjde anebo se se 

snoubencem zkusit domluvit a udělat to přece jen v kostele. Věřte, že i v kostele se to dá udělat naprosto srozumitelně 

pro všechny strany. (Převzato z www.vira.cz) 
 

     Foto z prvního sv. přijímání Petra Tomáška a Zuzanky Králové. Další fotografie najdete na webu farnosti. 

 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Víte, kde v kostele sv. Vavřince najdete nápis „Věnovali manželé Jan 

a Františka Žídkovi, čestní měšťané Vysokého Mýta l. p. 1905.“? 
 

Otázka z 20.6.2021: Poznáte sochu na obrázku? Jedná se o sochu sv. Jana 

Křtitele na hlavním oltáři. 
 

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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