
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 19. září do 26. září 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAE‑GŎNA, KNĚZE, PAVLA CHŎNG HA- 

SANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) 
ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ 2021 – SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 22. ZÁŘÍ 2021 – STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM) 
 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA LUDMILU KOROUSOVU, SESTRU ANNU, 

                                  MANŽELE, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 23. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

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

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 24. ZÁŘÍ 2021–PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 25. ZÁŘÍ 2021 – SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 11:00 – křest Sofie Petíkové 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 RODINY 

NEDĚLE 26. ZÁŘÍ 2021 – 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA RODINU TALCKOVU, ZELENKOVU, ČÁSTKOVU 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:  

 Děkujeme všem, kdo jste umožnili svoji službou prezentaci našich kostelů v rámci Dnů evropského dědictví a také 

všem, kdo jste nám umožnili účast na kuru angličtiny v Polsku. 

 Dnes máte poslední možnost prohlédnout si výstavu obrazů duchovních správců naší farnosti. 
 Dnešní sbírka je věnována na potřeby církevního školství.  
 Po 20.9., 13.30 (a dále dle časových možností): první setkání na výuku náboženství na faře ve VM. Konkrétní 

časy budou upraveny dle možností dětí. 
Pá 24.9.: první setkání na výuku náboženství v 12.50 na Vraclavi a v 14.00 na Knířově 

 Orel jednota VM nabízí ve středu od 18.30 do 19.30 zdravotní tělocvik pod vedením Jany Smělé. Cena 40 Kč/ 
lekce. První lekce proběhne 6.10. 

 Na youtube se můžete podívat na reportáž ke 100. výročí založení jednoty Orel ve Vysokém Mýtě: 

https://youtu.be/3rt3JyYeejc a na Orelskou hymnu: https://youtu.be/TctJ0kD2FWo  

 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 

 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. 
 Pá 24.9., u Husova sboru: 19.30 koncert kapely Bratři Orffové z Krnova  
 V třídílné pokladničce můžete přispět na čištění oltáře a restaurování maleb nad oltářem. Děkujeme. 
 Nedělní sbírka ve VM: 5.9. 3.228 Kč, 12.9. 6.442 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 9,30-37 Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. 
Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti 
vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: 
„O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. 
Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne 
přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ 
 

 

 

NEDĚLE 19. ZÁŘÍ 2021 – 25. NEDĚLE 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) 

     

https://youtu.be/3rt3JyYeejc
https://youtu.be/TctJ0kD2FWo


 

  

 
P. Pavel Mistr sloužil svoji první mši sv. v angličtině… 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA? 

Ahoj, chtěl bych absolvovat evangelizační školu, v anglicky mluvící zemi, poznat jiný styl, být s Bohem a 
naučit se jazyk. Nevíte a nemohli byste mě zprostředkovat kontakt s někým, kdo má za sebou zkušenost (v 
Anglicky mluvící zemi) a může poradit? Díky 

 

Odpověď 

Pěkně zdravím: V Anglii Komunita HOOD - dům otevřených dveří; Komunita Sion; ICPE - Maltská škola 

Obraťte se na www.cho.cz na koordinátora KCHO – Katolické charismatické Obnovy e-mail: koordinator@cho.cz 

Mnoho zdaru (Převzato z www.vira.cz) 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tuto sochu?  

Otázka z 12.9.2021: Poznáte, kdo je na této fotografii? Na fotografii je ThDr. Rudolf Šetina 

(1878-1929). Narodil se v Lohenicích, studoval na gymnáziu v Kolíně a ve Vysokém Mýtě. 

Poté studoval teologii v Hradci Králové a Římě. Od roku 1901 byl knězem a 
profesorem na několika místech, do Vysokého Mýta se vrátil v roce 1919. 
Aktivně se účastnil veřejného života, byl starostou jednoty Orla V. okrsku. 

Byl to vynikající filolog, filozof, teolog a hudebník. Složil skladby s církevní 
tématikou, později skladby pro Orla (pochody Pod Vyšehradem, Vesele 
vpřed, Orlům zdar, Prapor náš aj.). Jeho největším dílem jsou hudební 
doprovody k cvičením, sletům (složil hudbu pro pražský slet v roce 1929). 
Zkomponoval i několik operet, nejúspěšnější je "Píseň mládí". Pochován je 

ve Velimi. 
 

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

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

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (26.9.2021) 26. neděle v mezidobí: 1. čtení: Nm 11,25-29; 2. čtení: Jak 5,1-6; 

Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48 

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

