
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 22. srpna do 29. srpna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PONDĚLÍ 23. SRPNA 2021 – PONDĚLÍ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:30 – pohřeb paní Barcalové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
ÚTERÝ 24. SRPNA 2021 – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA 

STŘEDA 25. SRPNA 2021 – STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 
 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA TĚŽCE NEMOCNÉHO JAROSLAVA VANÁSKA 

ČTVRTEK 26. SRPNA 2021 – ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 27. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. MONIKY 

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

SOBOTA 28. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 11:00 – křest Noemi Terezie Petíkové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 13:00 – křest Valentýni Marie Laziové a Olivera Tomáše Laziho v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)  

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

NEDĚLE 29. SRPNA 2021 – 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

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

             POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

 10:40 – poutní 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. 
 Po 23.8., 9.30-19.30: Světélko zve děti od předškoláků až do 16 let na tradiční pobyt na Knířově – letos na téma 

David a Goliáš. Program najdete ve vitrínce. 
 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky. Cena 25 Kč. Dále jsou k dispozici 

kalendáře na rok 2022: Diecézní 70 Kč, stolní kalendář Cor Jesu 65 Kč a nástěnný kalendář Cor Jesu 57 Kč. 
 So 11.9. a ne 12.9: Dny evropského kulturního dědictví. Prosíme o podporu s hlídáním kostela sv. Vavřince a 

Nejsvětější Trojice. Rozpis na stolku uprostřed kostela a na webu. Děkujeme.  

 Farní charita Litomyšl hledá pečovatele/pečovatelku pro práci se seniory v Jindrově vile v Litomyšli. Bližší 
informace na plakátku ve vitrínce. Dále Farní charita Litomyšl hledá osobní asistentku nebo asistenta pro muže 
zcela závislého na pomoci druhé osoby (věk 39 let, po pracovním úrazu). Péče probíhá v domácím prostředí v 
Javorníku u Vysokého Mýta. Schůzka pro vážné zájemce o tuto práci se domluví na telefonním čísle 602 430 156. 

 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, 15.8. 6.009 Kč. Ve sbírce na Moravu postiženou tornádem bylo již 

celkem vybráno 32.586 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 6,60-69 Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš 
věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna 
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, 
jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a 
kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ 

Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr 
mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý 
Boží!“ 
 

NA NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY OPĚT VŠICHNI SPOLEČNĚ: 
Milí diecézané, ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11.3. 2020 a následně 3.10. 
2020 poskytl věřícím na území královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z 
těchto důvodů: příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, povinná karanténa,  

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) 

 

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


dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), omezení vyhlášená  
orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby. 

V současné době se situace postupně navrací k normálu, a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek 
udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s 

účinností od 21.8.2021, odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté. 

Mějte prosím na paměti, že ti, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit 
se nedělní Mše svaté, musí i tak světit neděli a zasvěcené svátky.      +Jan Vokál, biskup královéhradecký 
 

KANONICKY ZÁVAZNÁ A STÁLE PLATNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI: 

- v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje 

- nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů 

- mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému kontaktu, duchovní 
(nebo jím pověřený) použije dezinfekci ruky 

- při udílení Svátosti smíření kněz dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou zpovědnicí 
 

PAPEŽ PODPOŘIL OČKOVACÍ KAMPAŇ V LATINSKÉ AMERICE: 

Očkování proti koronaviru je úkonem lásky – lásky k druhým lidem i lásky vůči sobě, říká papež František ve 
videoposelství, kterým podpořil očkovací kampaň v Latinské Americe. Připojil se tak k obdobným výzvám, s nimiž se 
na latinskoamerické věřící obrátili kardinálové Aguiar Retes, Hummes, Rosa Chavez, Maradiaga a peruánský 
arcibiskup Miguel Cabrejos. 

„V bratrském duchu se připojuji k tomuto poselství naděje v lepší budoucnost. Díky Bohu a práci mnoha lidí dnes 
máme vakcíny, které nás chrání před Covidem-19. Přinášejí naději na ukončení pandemie, ale pouze pokud budou 
dostupné všem a pokud budeme spolupracovat“, uvozuje papež František svou výzvu a pokračuje: 
„Nechat se očkovat vakcínami, které byly povoleny příslušnými orgány, je aktem lásky. A pomáhat většině lidí v tomto 
směru je projevem lásky. Lásky k sobě samému, lásky k rodině a přátelům a lásky ke všem lidem. Ano, láska je také 
sociální a politická, existuje sociální láska a politická láska, která je univerzální a vždy překypuje drobnými gesty 
osobní lásky, která jsou schopna proměnit a zlepšit společnost (srov. Laudato si´, 231, Fratelli tutti, 184)“. 
Očkování proti koronaviru je tedy podle papeže Františka „jednoduchý, ale zásadní způsob, jak podpořit společné 
dobro a starat se o druhé, zejména o ty nejzranitelnější“. „Modlím se k Bohu, aby každý přispěl svou troškou, svým 
malým gestem lásky, ať je jakkoli malé, láska je vždycky velká. Přispějte těmito malými gesty k lepší budoucnosti. Bůh 
vám žehnej a moc vám děkuji“, uzavírá Svatý otec poselství adresované latinskoamerickým katolíkům. 
 

VYÚČTOVÁNÍ STAVBY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁKRISTII: 
Architektonický návrh projektu Matura       1 200 Kč    

Archeologické práce v zákristii - Regionální muzeum     1 542 Kč 

Stavební materiál a brigádník         3 251 Kč 

Výroba dřevěné zástěny, truhlářské práce, zámky  177 643 Kč 

Dlažba a položení dlažby       11 149 Kč 

Vodoinstalační materiál a práce      24 643 Kč 

Elektromateriál a práce        13 327 Kč 

Vymalování zákristie včetně barev       9 014,50 Kč 

CELKEM      241 769,50 Kč 
 

Královéhradecké biskupství slíbilo přispět částkou 50 000 Kč z Fondu solidarity. Dále 
jsme obdrželi z řad farníků finanční dary v celkové částce 69 500 Kč, tj. celkem jsou 

náklady pokryty ve výši 119 500 Kč. Rádi bychom poděkovali Anně Kalábové, Marii 
Severové, Jaroslavu Šenkovi, Anně Sehnalové, Řádu sv. Lazara, Vendule Schejbalové, 
Anně Novákové, Bohumile Feltlové, Drahomíře Kučerové, Marii Samkové, Jiřině 
Lněničkové, Evě Jetmarové, Boženě Vondráčkové a rodině Rohlíkových za jejich 
finanční příspěvky. Pokud chcete i vy podpořit toto dílo, případně restaurování maleb nad 

hlavním oltářem a čištění oltáře, vaše příspěvky jsou 
vítány, jak v hotovosti, tak formou zaslání na účet 
farnosti 1323452399/0800. Bohu díky! 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, čí je to socha a kde ji najdete?  
 

Otázka z 15.8.2021: Jak se jmenuje tento papež? Jedná 
se o sochu papeže Urban IV., vlastním jménem  
Jacquese Pantaléona (1195-1264). Pocházel z Francie 

a je pohřben v italské Perugi. 
 

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

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

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (29.8.2021) 22. neděle v mezidobí: 1. čtení: Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení: 
Jak 1,17-18.21b-22.27; Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23 

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

