
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 29. srpna do 5. září 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 30. SRPNA 2021 – PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) – s dodržením platných opatření 
ÚTERÝ 31. SRPNA 2021 – ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 1. ZÁŘÍ 2021 – STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                  ZA JANA VONDRÁČKA, BRATRA JOSEFA, RODIČE, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ 2021 – ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

PÁTEK 3. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Vít Horák)   
                                  ZA MIROSLAVA DVOŘÁKA A DUŠE V OČISTCI    

 17:45-19:00 – Nikodémova noc (zpovídá P. Vít Horák) 
SOBOTA 4. ZÁŘÍ 2021 – SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – bohoslužba slova v kostele v Zámrsku (jáhen Josef Roušar)   
 17:30 – bohoslužba slova. v kostele sv. Vavřince ve VM (jáhen Josef Roušar)   
NEDĚLE 5. ZÁŘÍ 2021 – 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

 09:20 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Vít Horák) ZA FARNOSTI 

 10:40 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi (jáhen Josef Roušar)   
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ve dnech 2.-18.9. je P. Pavel Mistr na dovolené. Zastupovat ho bude P. Bohumil Šitavanc, tel. 605 814 955. 

 Na webu farnosti najdete fotogalerii z pobytu Světélka na Knířově na téma „David a Goliáš“. 

 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. 
 Výuka náboženství: Ve VM bude probíhat v pondělky: 13:30-14:15 1.-4. třída, 14:15-15:00 5.-7. třída, 15:15-

16:00 7.-8. třída. Časy budou upraveny dle časových možností dětí po prvním setkání, které proběhne 27.9.2021. 
Výuka náboženství na Knířově bude probíhat v pátek 12:15 – 13:15 a na Vraclavi v pátek 13:30 – 14:15.    

 So 11.9. a ne 12.9: DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. Prosíme o podporu s hlídáním kostela 
sv. Vavřince a Nejsvětější Trojice. Rozpis najdete na stolku uprostřed kostela a na webu. Děkujeme.  
Sobota 11.9.2021: Kostel sv. Vavřince 9.00-12.00, 13.00-15.30, komentovaná prohlídka 10.00, 13.30 (jednorázově 
ve skupině), vstup do věží 10.30, 14.00 (jednorázově ve skupině), Kostel Nejsvětější Trojice 14.00-16.00 

Neděle 12.9.2021: Kostel sv. Vavřince 10.00-12.00, komentovaná prohlídka 10.10 (jednorázově ve skupině), vstup 

do věží 10.40 (jednorázově ve skupině).  
 5.-12.9.: Eucharistický kongres: Nabídky CK Avetour byly rozeslány mailem a jsou k dispozici na stolečku u ohl. 
 Nedělní sbírka ve VM: 22.8. 3.606 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 7,1-8.14-15.21-23 Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli 
z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž 
a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se celí 
neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto 

se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně 
nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá 
rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ 
Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, 
všichni, a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho 
poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, 
lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“ 
 

ČTYŘICETIDENNÍ MODLITEBNÍ SÍŤ ZA NAŠE POLITIKY: DEJME NAŠI ZEM DO RUKOU BOŽÍCH! 
Nová čtyřicetidenní modlitební síť za parlamentní volby, která začíná 30. srpna 2021, je odpovědí na výzvu českých a 
moravských biskupů, kteří ve svém prohlášení zvou křesťany k modlitbám a postu 40 dní před volbami. Dejme naši 
zem do rukou Božích! Do modliteb se může zapojit každý! Pokud chcete dostat placku a kartičku s modlitbou, můžete 
i o ně napsat do neděle 29. 8. 2021 na email: vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě. 
Modlitbu najdete na samostatné kartičce. 
 

 

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 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 

Připravujeme se na příští neděli (5.9.2021) 23. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 35,4-7a; 2. čtení: Jak 

2,1-5; Evangelium: Mk 7,31-37 

mailto:vlcidoupe7@gmail.com


DEK 2002 – NEK 2015 – MEK BUDAPEŠŤ 2021 

Před zahájením vpravdě mimořádné synodální cesty, kterou i v naší diecézi zahájíme s celou univerzální Církví 17. 
října 2021, můžeme se i přes různé obavy této nové výzvy života v trvající pandemii spojit v důvěře v Krista, jeho 
výkupnou oběť nám trvale odevzdanou v daru EUCHARISTIE. Dovoluji si připomenout přání svatého Jana Pavla II., 
který nás provedl, tak, jak mu předpověděl kardinál Stefan Wyszyński (bude právě letos blahořečen) do tohoto 3. 

tisíciletí s Eucharistií a Pannou Marií. Díky našim diecézním biskupům Dominiku Dukovi a nyní Janu Vokálovi, kteří 
v nové době svobody navázali na charisma Karla Otčenáška, jsme prožívali nejprve diecézní eucharistický kongres 

(DEK), následně pak národní (NEK) s obnovou nové a věčné smlouvy a nyní se v Maďarsku, několik hodin pozemní 
cesty od nás, koná Mezinárodní eucharistický kongres (MEK), probíhající v Církvi už pravidelně s více jak stoletou 
tradicí. 
Několikahodinová cesta do Budapešti a účast na MEK, pobyt v hotelích a restauracích je v Maďarsku naprosto 
neomezený jakýmikoliv restrikcemi. Nevyžadují se ani antigenní testy. Tedy nejen očkovaní (jako na Slovensku), ale 
i všichni ostatní bezinfekční se mohou společně se zástupci celého světa MEK účastnit.  

Kromě individuální účasti, kterou si registruje každý osobně (https://www.iec2020.hu/en/registration-0), máme 
zajištěnou naši účast jednak na celý víkend 10. – 12. září 2021, nebo alespoň na závěrečný hlavní program MEK v 
Budapešti v neděli 12. září při bohoslužbě s papežem Františkem, celebrované v centru Budapešti na Náměstí Hrdinů, 
kde CK Avetour Jiřího Chválka z Dobrušky pro víkendový pobyt má zajištěno ubytování v hotelu přímo na tomto 

náměstí. Tento víkendový pobyt v Budapešti zahájíme již v pátek 10. září dopoledne na přednášce našeho otce 
kardinála Dominika Duky a následně pak účastí na národní mši sv. pro poutníky z ČR (mládež má svůj mezinárodní 
program). Sobotní den je spojen s mezinárodním eucharistickým programem pro celé rodiny a navečer eucharistickým 
procesím centrem Budapešti s kardinálem Péterem Erdö a společnou bohoslužbou. MEK bude zakončen na Náměstí 
Hrdinů v neděli 12. září v poledne s papežem Františkem, takže i účast pouze na této bohoslužbě je bezproblémově 
možná s dostačujícím brzkým ranním odjezdem a návratem tentýž den ve večerních hodinách. 
Kontaktujte, prosím, naše poutní centrum, tel. 731 646 800, nebo přímo CK Avetour, tel. 602 441 670, 720 993 837. 
 

NÁRODNÍ POUŤ NA TETÍN – 1100. VÝROČÍ SMRTI SV. LUDMILY 

Poutní centrum Královéhradecké diecéze zajišťuje naši účast na programu národní pouti k 1100. výročí umučení sv. 
Ludmily na Tetíně. Zahájení je v sobotu 18. září 2021 v 11 hod. na Tetíně. Možnost společné autobusové dopravy s 

nástupními místy na hlavní trase: Koclířov – Litomyšl – Vysoké Mýto – Hradec Králové – Poděbrady. Časy odjezdů 
včetně ceny, která bude pouze za dopravu, zašleme přihlášeným účastníkům. Přihlašujte se, prosím, pokud možno 
elektronicky přes poutní centrum, nebo přímo v Hradci Králové u paní Heleny Ryklové. Poutní centrum: 
poutnik@bihk.cz; tel. 731 598 752; Helena Ryklová 723 262 381. 
 

PAMĚŤ NÁRODA – PROSBA O SPOLUPRÁCI PŘI KONTAKTOVÁNÍ PAMĚTNÍKŮ 

Organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa a neustále se snaží hledat nové cesty k zásadním 
historickým svědectvím a jejich nositelům. I přes více než desetiletou práci, která za nimi stojí a čítá skoro devět a půl 
tisíce publikovaných pamětnických profilů na portále pametnaroda.cz, je tato sbírka stále hodna neustálého 

aktualizování a doplňování. „Uvědomujeme si to především v těchto dnech, kdy se svět pomalu probírá z pandemie, 
která na životě ohrozila právě ty nejstarší z nás. Jejich vyprávění o hrůzách druhé světové války, či nastupující 
komunistické totality první poloviny 50. let, odchází společně s nimi. Rozhodli jsme se proto mobilizovat veškeré 
schopnosti ke zdokumentování životních příběhů těchto ročníků. Pro tento záměr hromadně oslovujeme instituce, 
které jsou se staršími lidmi po celé republice v intenzivním styku a znají všechny kýžené podrobnosti, které by nás 
k důležitým a zajímavým příběhům mohly dovést,“ uvádějí iniciátoři Post Bellum a žádají o vaši spolupráci. 
Kontakty: tel. 724 906 197; e-mail: martin.netocny@postbellum.cz; Post Bellum, z. ú., Španělská 1073/10, Vinohrady, 
120 00 Praha 2; www.postbellum.cz, www.pametnaroda.cz, www.pribehynasichsousedu.cz  
 

ANIMÁTORSKÝ KURZ PRO MLÁDEŽ 

Diecézní centrum pro mládež letos otevírá nový ročník Animátorského kurzu. Jedná se o dvouletý cyklus formačně-

vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16-23 let. Kurz obsahuje pět víkendových setkání ve školním roce a 
pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze život ve společenství, 
vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí 
činnost, práci i sport. Kurz je především určen těm, kteří se chtějí aktivně podílet na životě společenství mládeže nebo 

dětí a na dalších aktivitách v rámci farností či vikariátu. Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, pokřtěný 
katolík, mít chuť dělat něco pro druhé a být z Královéhradecké diecéze. První setkání bude v říjnu 2021. Přihlášky jsou 
ke stažení na webu https://www.bihk.cz/biskupstvi/diecezni-centrum-promladez/ projekty-dcm-dczm/animatorsky-

kurz. Řádně vyplněné přihlášky je třeba zaslat na adresu DCM, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, 
a to nejpozději do 30. září 2021. Více informací na dcm@bihk.cz nebo na tel. 731 604 739. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento reliéf a koho znázorňuje? 
 

Otázka z 15.8.2021: Poznáte, čí je to socha a kde ji najdete? Jedná se o sochu sv. 
Augustina, která byla původně v kostele Nejsvětější Trojice. 
 

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

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