
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 12. září do 19. září 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 13. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA 

ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ 2021 – SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Bohumil Šitavanc)  

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE 

PÁTEK 17. ZÁŘÍ 2021–PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Jaroslav Buriánek)   

SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021 – SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Bohumil Šitavanc)   

             ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY, JEJICH RODY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 19. ZÁŘÍ 2021 – 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

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

              ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI  

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

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

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. 
 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. 
 Ne 12.9., po slavnostní mši sv.: Zveme všechny příznivce na den otevřených dveří v Orlovně s kulturním a 

sportovním programem. Celý program najdete na webu farnosti a ve vitrínce. 
 Po 13.9. 9-11, 14-17 a út 14.9. 9-11, 13-15: MUDr. Lenka Dejdarová nabízí očkování vakcínou Johnson and 

Johnson firmy Janssen. Vakcína je jednodávková, určená pro pacienty nad 18 let věku a dosud proti covidu 

neočkované. Objednat se můžete na mailu mudrlenkadejdarova@centrum.cz, nejste-li u nás registrovaní, pak 
uveďte i rodné číslo, číslo pojišťovny, bydliště, telefon, případně emailovou adresu. Tel. 465 420 534. 

 So 18.9., Masarykovy sady u Husova sboru: Benefiční zahradní zábava u Husova sboru: 15.00 pohádka Jak 
Honza ke štěstí přišel, 17.00 koncert dechové muziky Dolnovanka, 19.00 koncert převážně dámské kapely 

Braagas 

Ne 19.9., kostel Všech svatých v Dobříkově: oslava 90. výročí slavnostního otevření podkarpatského kostela: 13.30 

bohoslužba, 16.00 Kloboukový koncert Punčochového kvarteta v prostorách parčíku vedle kostela 

     Pá 24.9., u Husova sboru: 19.30 koncert kapely Bratři Orffové z Krnova  
 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. 

 

EVANGELIUM: Mk 8, 27-35 Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých 
učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?" Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal 

se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm 
nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, 
velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně.  Petr si ho 

vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! 
Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské." Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, zapři 
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě 
a pro evangelium ztratí, zachrání si ho." 
 

 

 

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) 
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POZDRAV Z VARŠAVY: 

 

Srdečně zdravíme z jazykového kurzu z Varšavy. První foto je od památníku Fryderyka 

Chopina. Na druhé fotce je česká skupina s vincentkou Anieszkou na břehu Visly. A 

třetí fotka má název: „Moje spolužačky“…  

 

VELKÉ BLAHOPŘÁNÍ ORLŮM K JEJICH VÝZNAČNÉMU VÝROČÍ! 

                                                               100 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, kdo je na této fotografii? 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (19.9.2021) 25. neděle v mezidobí: 1. čtení: Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení: Jak 

3,16-4,3; Evangelium: Mk 9,30-37 
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