
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 15. srpna do 22. srpna 2021 

 
                                         
 
 
 
 

 
 
 

 

PONDĚLÍ 16. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO 

 15:30 – mše sv. v Penzionu ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 17. SRPNA 2021 – ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 18. SRPNA 2021 – STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 19. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. JANA EUDESE 

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

PÁTEK 20. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. BERNARDA OPATA A UČITELE CÍRKVE 

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

                                 ZA INGE A ZDEŇKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI  

SOBOTA 21. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE 

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

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

NEDĚLE 22. SRPNA 2021 – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                    07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                                 ZA LIBUŠI, JANU A VÁCLAVA SIROVÝCH 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  
 Na webu farnosti najdete fotogalerii ze slavnostního požehnání sociálního zařízení v zákristii. 
 Ne 22.8.: Pozvánka na orelskou pouť na Svatý Hostýn. Zájezd pořádá Orel Hradec Králové, My poutníci 

z Vysokého Mýta se jako každoročně připojíme ráno cca v 6 hod při zastávce naproti Orlovně. Orel VM přispívá 
dospělým přihlášeným 150 Kč a dětem 100 Kč na dopravu. Hlavní mše sv. v 10 hod. Návrat před 20. hodinou. 
Přihlášky přijímá p. Marková 721 109 647. 

 Animátorský kurz pro mládež ve věku 16-23 bude opět probíhat od října, přihlášky do 30.9.2021. Více info a 
přihláška na: https://www.bihk.cz/biskupstvi/diecezni-centrum-pro-mladez/projekty-dcm-dczm/animatorsky-kurz  

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 
 Nedělní sbírka ve VM: 8.8. 3.822 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 1,39-56 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo 
v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj 
pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti 
bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl 
na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který 
je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl 
svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil 
dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak 
slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila 
domů. 

NEDĚLE 15. SRPNA 2021 – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE                      

     09:00 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU A LUDMILU 

KOROUSOVY, MARII ANTLOVOU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (22.8.2021) 21. neděle v mezidobí: 1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b; 

2. čtení: Ef 5,21-32; Evangelium: Jan 6,60-69 

https://www.bihk.cz/biskupstvi/diecezni-centrum-pro-mladez/projekty-dcm-dczm/animatorsky-kurz


 
PROGRAM NÁVŠTĚVY V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU: 
V neděli 12. září papež František již před osmou hodinou ranní přistane na letišti v Budapešti, odkud se po oficiálním 
uvítání odebere do Muzea krásných umění. Zde proběhne dopolední část programu – schůzka s prezidentem a 

premiérem Maďarské republiky, setkání s maďarskými biskupy a ekumenicko-mezináboženské setkání se zástupci 
Ekumenické rady církví a několika židovských obcí. Pobyt v Budapešti vyvrcholí polední mší svatou na náměstí 
Hrdinů v rámci eucharistického kongresu, poté se papež rozloučí na letišti a odletí do Bratislavy.  
Oficiální přijetí na bratislavském letišti se předpokládá v půl čtvrté odpoledne a bude po něm následovat 
ekumenické setkání na apoštolské nunciatuře v Bratislavě a soukromé setkání s Tovaryšstvem Ježíšovým 
tamtéž. 
Bohatý pondělní program 13. září v Bratislavě zahájí setkání s hlavou státu, politickými a občanskými představiteli 
v prezidentském paláci a bude pokračovat v katedrále sv. Martina setkáním se slovenskými biskupy, kněžími, 
řeholníky a řeholnicemi, seminaristy a katechety. Odpoledne papež soukromě navštíví centrum Betlém a setká se 
s bratislavskou židovskou obcí. Večer jej na apoštolské nunciatuře vyhledá předseda Slovenského parlamentu. 
V úterý 14. září se papež letecky odebere do Košic a odtud do Prešova, kde na prostranství před Městskou sportovní 
halou povede svatou liturgii sv. Jana Zlatoústého. Odpoledne se v Košicích setká s romskou komunitou ve čtvrti Luník 
a na stadionu Lokomotiva promluví k mladým lidem. 
Závěrečný den apoštolské cesty, středa 15. září, se ponese v mariánském duchu – před odletem do Říma totiž papež 
navštíví národní mariánskou svatyni Šaštín, kde se pomodlí se slovenskými biskupy a bude sloužit mši svatou.  
Rovněž motto apoštolské cesty na Slovensko zmiňuje Matku Boží hned na prvním místě: „S Marií a Josefem na cestě 
za Ježíšem“. Jak sdělili organizátoři papežské cesty, vyzdvihuje hlubokou mariánskou úctu slovenských věřících 
v roce sv. Josefa, který vyhlásil Svatý otec. Téma vyjadřuje naději, že návštěva papeže Františka na Slovensku posílí 
víru tamních obyvatel a jejich touhu kráčet ve stopách Pána Ježíše, který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za všechny. (Mt 
20,28). 

Logo výtvarně znázorňuje tato slova motivem cesty, 

která směřuje ke kříži, a je ohraničena srdcem, 
odkazujícím k Mariině a Josefově lásce vůči Ježíši. 
Sedm hvězd v levé horní části loga připomíná 
slovenskou hlavní patronku, Pannu Marii 
Sedmibolestnou, uctívanou právě v Šaštíně. 
Barevné pojetí loga pak využívá barev slovenské a 
vatikánské státní vlajky – modré, červené, bílé a 
žluté. 
Konference biskupů Slovenska již zveřejnila 
oficiální stránky návštěvy papeže na 
Slovensku https://www.navstevapapeza.sk/sk   

 

                       Nás taky navštívil papež a říká: 
                      „Kluci, jak dlouho vám to bude  

ještě trvat?“ 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Jak se jmenuje tento papež? 

Otázka z 8.8.2021: Kde najdete tyto dveře? V zákristii kostela sv. Vavřince. 
 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto 
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