
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 5. září do 12. září 2021 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 6. ZÁŘÍ 2021 – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v Penzionu (P. Bohumil Šitavanc) – s dodržením platných opatření 
ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ 2021 – ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 8. ZÁŘÍ 2021 – SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 

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

ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ 2021 – ČTVRTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

PÁTEK 10. ZÁŘÍ 2021 – PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Jan Pitřinec)   

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2021 – SOBOTA 23. 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 12. ZÁŘÍ 2021 – 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Zdeněk Mach)  

              NA PODĚKOVÁNÍ ZA 100 LET PŮSOBENÍ ORLA VE VYSOKÉM MÝTĚ  

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Zdeněk Mach) 
 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (P. Zdeněk Mach) 
 

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. 

 V třídílné pokladničce můžete přispět na čištění oltáře a restaurování maleb nad oltářem. Děkujeme. 
 Tuto neděli 5.9. se po mši sv. uskuteční na faře opět pravidelná zkouška Sborečku, který rád přivítá nové členy. 
 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. Časy budou upraveny dle časových možností dětí po 

prvním setkání, které proběhne 20.9.2021. Výuka náboženství na Knířově a na Vraclavi bude probíhat v pátek, 

první setkání proběhne 24.9.2021. 
 So 11.9. a ne 12.9: DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: 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).  
 Pá 10.9.-ne 12.9.: Zveme všechny příznivce na oslavy 100. výročí založení Orla ve Vysokém Mýtě. Součástí 

oslav je v pátek 10.9. od 20.00 noční běh Vysokým Mýtem, v sobotu otevřený turnaj ve stolním tenisu a v neděli 
12.9. po slavnostní mši sv. v kostele sv. Vavřince den otevřených dveří v Orlovně s kulturním a sportovním 
programem. Celý program najdete na webu farnosti a ve vitrínce. 

 So 18.9.: Národní pouť na Tetín ke 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Přihlašujte se, prosím na mailu: 

poutnik@bihk.cz; tel. 731 598 752; Helena Ryklová 723 262 381. 

 St 22.9., 18.30, katolická fara v Litomyšli: ČKA zve na přednášku kněze Josefa Prokeše na téma Proč se lidé v 
Čechách nezajímají o víru a jak na to můžeme odpovědět?  P. Josef Prokeš je kněz českobudějovické diecéze, 
který se věnuje pastoraci mládeže, studoval na papežské univerzitě Gregoriana v Římě obor Nová evangelizace, je 
autorem knížky Pán se stará a zároveň je i diecézním duchovním rádcem skautů. 

 5.-12.9.: Eucharistický kongres: Nabídky CK Avetour byly rozeslány mailem a jsou k dispozici na stolečku u ohl. 
 Nedělní sbírka ve VM: 29.8. 5.231 Kč. Sbírka na pomoc Moravě postižené tornádem byla ukončena, 

celkem se vybralo a odeslalo 35.886Kč. Bohu díky!  
 

EVANGELIUM: Mk 7,31-37 Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému 
moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty 
do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned 
se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím 
více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává 
sluch, i němým řeč!“ 
 

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ: 

Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek: 

- ochrana dýchacích cest při účasti více než 10 osob dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření viz bod 
1 pís. f  - ve shromáždění, tzn. také při bohoslužbách, je ve vnitřních prostorách v počtu nad 10 osob povinný respirátor 
s filtrační účinností alespoň 94%;  ve vnějších prostorách nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob; 

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)   
 

mailto:poutnik@bihk.cz


v ostatních vnitřních prostorách dle bodu 2 (fara apod.) stačí zdravotnická maska s normou ČSN EN 14683+AC v 
místech, kde se potkávají alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru.; 
- dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru; 
- rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti; koná-li se shromáždění mimo vnitřní 
prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy 
mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry (dle bodu I/14); 
- podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest včetně povinnosti testování, očkování apod.  se 
nevztahují na účastníky svatby (dle I/3 pís. w). 
 

Výjimky: 
- děti předškolního věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest; 
- děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku; 
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 
1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen 
jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma 
případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný 
prostředek dýchacích cest. 
Více informací najdete na: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/do-kostela-muze-kazdy-jaka-plati-omezeni-3668  
 

 OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: SPORT A DOPING 

Jsem sportovec a sport mě baví, bohužel dnes je realita taková, že pokud člověk chce ve sportu vyhrávat a 
vyrovnat se těm nejlepším borcům, tak se bez nějaké té formy dopingu či anabolických steroidů asi 

neobejde. Je doping ve sportu hříchem? Napadá mě v podstatě jen "nezabiješ", ničení vlastního těla, ale stejné je to 
např. i u cigaret, alkoholu a dalších věcí. Díky za odpověď. 
 

Nebýt otrokem vítězství 
Milý, dovol mi začít ani ne tak od hříchu, jako spíš od ctnosti, nebo od lesa, nebo od "člověčiny". Antičtí Řekové měli 
v srdci ideál "kalokagathiá" - dokonalé harmonie těla a ducha – vyváženost, přirozenost. Když chodím běhat, tak 
ačkoliv jsem zpocený, jsem šťastný z toho, že moje tělo funguje, je zdravé. Mám radost z pohybu, z únavy, z posouvání 
limitů. Sport povznáší nejen tělo, ale opravdu i duši a ducha. To vše by se mělo dít "v pravdě". Když budeš chtít 
vyhrávat "za každou cenu", nebudeš vyhrávat sám nad sebou. Nebuď otrokem vítězství. To raději prohrávej. A teď k 
tomu hříchu. Myslím si, že nasloucháš svému svědomí správně. Důvěřuj mu. Buď čistý. (Převzato z www.vira.cz) 
 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte nějaké pamětníky na této fotce z roku 1933? 
 

Otázka z 29.8.2021: Kde najdete tento reliéf a koho znázorňuje? Reliéf najdete na křtitelnici z roku 

1499 v kostele sv. Vavřince a zobrazuje sv. Pavla. 
 

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

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

 
Připravujeme se na příští neděli (12.9.2021) 24. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 50,5-9a; 2. čtení: Jak 

2,14-18; Evangelium: Mk 8,27-35 
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