
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 26. září do 3. října 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 27. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE 

 15:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ 2021 – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 29. ZÁŘÍ 2021 – SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ 

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

ČTVRTEK 30. ZÁŘÍ 2021 – PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

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

PÁTEK 1. ŘÍJNA 2021 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

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

 17:45-19:00 – Nikodémova noc (zpovídají: PPM, od 18:00 i P. Vít Horák) 

SOBOTA 2. ŘÍJNA 2021 – PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII VAŇÁSKOVOU A CELOU RODINU 

NEDĚLE 3. ŘÍJNA 2021 – 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Po 27.9. náboženství odpadá 

 Čt 30.9., po mši sv.: Setkání seniorů na faře 

 Pá 1.10., 8.45-16.00, Hradec Králové: Diecézní setkání seniorů na téma Stáří jako inspirace k aktivitě. 8.45 

modlitba seniorů za mladé, 9.30 slavnostní bohoslužba (Mons. Jan Vokál a Mons. Charles D. Balvo), 10.50 
apoštolský nuncius Charles D. Balvo pozdraví seniory, 11.15 Duchovní život seniorů (PhLic. K. Lachmanová, 
ThD.), 13.15 Starší lidé jako výzva k pastoraci (Mons. J. Suchár), 14.15 S každým z nás se počítá (manželé 
Klimešovi), 15.15 benefiční vystoupení královéhradeckého dětského sboru Jitro 

Odjezd z VM autobusového nádraží v 7.45 na HK Šimkova 8.42 (pod Velkým nám.), odjezd zpět opět busem ze 
Šimkovy ul. v 15.11 do VM 16.09. Zájemci hlaste se prosím do 28.9. Janě Smělé (tel. 723 115 090). 

 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. 

 So 9.10., 18.00, fara: Příprava na biřmování 
 Ne 17.10., 16.15, Knapovec: divadelní představení Aničky Kukuczkové Přesto zůstal člověkem. „Jeden skromný 

večer věnovaný jednomu skromnému člověku. Představení o lásce a hledání víry, životě a smrti, ale i o lidské 
krutosti a nenávisti.“ Inscenace vypráví spletitý osud Erwina Kukuczky – otce, básníka, prozaika, faráře… člověka, 
kterému také kvůli přátelství s Egonem Bondym a Václavem Havlem založila StB spis s názvem „Akce Kukačka“. 

 So 20.11., Hradec Králové: Diecézní setkání mládeže na téma Mládenče, pravím ti, vstaň! 
 V třídílné pokladničce můžete přispět na čištění oltáře a restaurování maleb nad oltářem. Děkujeme. 
 Nedělní sbírka ve VM: na církevní školství z 19.9. 7.524 Kč. Bohu díky! 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
Výuka náboženství ve Vysokém Mýtě:  
Pondělí 13:30-14:15   1.-4. třída                           
Pondělí 13:15-14:15 (sudé týdny) 7.-8. třída -> v jednání  
Pondělí 15:15-16:00   6.-8. třída    
Výuka náboženství na Vraclavi: Pátek 12:50 – 13:35 -> v jednání 
Výuka náboženství na Knířově: Pátek 14:00 – 14:45                    

 

KURZ SAMUEL PRO MLADÉ: 

V královéhradecké diecézi proběhne kurz Samuel, jehož cílem je pomoci mladým lidem v prohloubení jejich vztahu 
s Bohem a v rozlišování jejich životního povolání. Kurzem provede tým kněží a řeholních sester, jejichž úlohou je 
vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího Slova, ve sdílení, katechezích, v modlitbě a 

adoraci rozpoznávat Boží hlas. 

 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) 

 



Kurz bude napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a při vedení duchovního deníku, a tak uvádět do 
správného duchovního rozlišování. Kurz je určen mladým – svobodným lidem od 19 do 30 let a potrvá jeden rok. 
Zahrnuje devět setkání (od října do června), 1 x měsíčně v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem setkání je fara u 
kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Součástí kurzu je jednodenní pěší pouť a exercicie. 
Více informací a přihlášky na: kurzsamuel.dhk@gmail.com  
 

EVANGELIUM: Mk 9,38-43.45.47-48 Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém 
jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu 
mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši 
vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto 

nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li 
tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do 
neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s 
oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, 
než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“ 
  

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: ANDĚL STRÁŽNÝ 

Existují strážní andělé?  Někde jsem se dočetla, že každý máme svého strážného anděla, který nám byl 
Bohem přidělen, aby nám pomáhal a chránil nás. Vím, že Ježíš má být pro mě na prvním místě, ale on je 

tu pro všechny, takže mě víc uspokojuje to, že mám vlastního anděla strážného, který je jen se mnou a s 
nikým jiným. Jen nevím, jestli to není jen nějaká esoterická lež, dětinská představa, anebo jestli je to pravda.   
 

Pozornost Boha k nám není nijak umenšena 

Přesvědčení církve o existenci andělů strážných se opírá především o tento citát z evangelia: "Mějte se na pozoru, 
abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého 
nebeského Otce." (Mt 18,10) 

Modlitba k andělu strážnému - "Anděle Boží, strážce můj" - je např. zde: 
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: 
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. 
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. 
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. 
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, 
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen. 

Na druhé straně je vhodné dodat, že Pán Ježíš má opravdu být na prvním místě, jak píšete, a jeho pozornost vůči 
kterémukoli člověku není nijak umenšena tím, že je tu současně pro všechny lidi - je přece Bůh, a tak dovede být pro 
všechny a současně pro každého zvlášť bez omezení.  
 

KDO SE POČÍTÁ MEZI ARCHANDĚLY? 

Dobrý den. Zajímalo by mě na základě, čeho se Gabriel a Rafael počítá mezi archanděly? V Písmu je uveden archanděl 
Michael, ti další dva jsou uvedení pouze jako andělé. 
 

Uctíváni jsou pouze ti "nejvyšší" 

Přísně vzato se označení "archanděl" v Písmu používá skutečně pouze v souvislosti s Michaelem. Zároveň ale už Starý 
zákon hovoří o sedmi "nejvyšších" andělech: v knize Tóbijáš (12,15) říká Rafael, že patří mezi sedm andělů, "kteří 
jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu". O sedmi "knížatech andělů" hovoří i kniha Zjevení sv. Jana. 
Neřekl bych tedy, že Gabriel a Rafael jsou "pouze" nějací "řadoví" andělé, spíše je církevní tradice a liturgie propojila 
s těmi biblickými sedmi nejdůležitějšími archanděly. 
Synoda v Laodiceji (druhá polovina 4. století) rozhodla, že uctíváni mohou být pouze ti "nejvyšší" andělé, jejichž 
jména jsou uvedena v Bibli, tj. Michael, Rafael a Gabriel. Stejně to určil i papež Zachariáš v 8. století. Jména ostatních 
archandělů (známý je např. Uriel) se vyskytují pouze v apokryfní literatuře. (Převzato z www.vira.cz) 
 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: Mezi nejvíce zobrazované motivy v kostele sv. 

Vavřince patří bez pochyby andělé, můžeš je spočítat... Víš, 
kdo je autorem této fresky? 

Otázka z 19.9.2021: Kde najdete tuto sochu? Jedná se o sochu 

Panny Marie (typ Madonny Knířovské), která se nachází 
v Litomyšlské ul. 44 naproti penzionu ve Vysokém Mýtě. Socha 

je z pískovce, asi 4 m vysoká z 18. st. a sem byla přenesena 

z litomyšlské silnice roku 1893. 
 

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

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

 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (3.10.2021) 27. neděle v mezidobí: 1. čtení: Gn 2,18-24; 2. čtení: Žid 2,9-11; 

Evangelium: Mk 10,2-16 
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