
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 10. října do 17. října 2021 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA 2021 – SV. JANA XXIII., PAPEŽE 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM)   17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 12. ŘÍJNA 2021 – ÚTERÝ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM 

STŘEDA 13. ŘÍJNA 2021 – STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 14. ŘÍJNA 2021 – ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

PÁTEK 15. ŘÍJNA 2021 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

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

ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODINY ČIHÁKOVY, MICHALCOVY A JANECKÝCH   

SOBOTA 16. ŘÍJNA 2021 – SOBOTA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:30 – křest Alexe Husára (PPM) 

 14:30 – křest Viktorie Sofie Petíkové, Lukáše Čuriho, Lejly Csocsové, Daniela Csocsa a Lionela Calvina  
              Csocsa (PPM) 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA RODIČE FALTYSOVY, RODIČE SVATOŠOVY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 17. ŘÍJNA 2021 – 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 

 09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PAVLÍNU A MICHALA 
TRÁVNÍČKOVY, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ Z TOHO RODU 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:  

 St, 17.30, Orlovna: zdravotní tělocvik pod vedením Jany Smělé. Cena 40 Kč/ lekce 

 So 16.10., 10.00, Hradec Králové: jáhenské svěcení 
 Ne 17.10., 14.00, katedrála sv. Ducha v Hradci Králové: zahájení diecézní části celosvětové biskupské synody o 

synodalitě v církvi. Od 14.00 modlitba a předání základních informací o synodě, 15.00 mše sv. 
 Ne 17.10., 16.15, Knapovec: divadelní představení Aničky Kukuczkové Přesto zůstal člověkem.  

 So 23.10.: Pouť Světélka do Rokole, Slavoňova a Nového Města nad Metují. Info na webu farnosti. 

 So 30.10., 18:30, kostel sv. Vavřince: koncert studentské scholy Rytmic. Info na webu farnosti. 

 So 20.11., Hradec Králové: Diecézní setkání mládeže na téma Mládenče, pravím ti, vstaň! 
 St 24.11.: Červená středa – veřejná připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru 

 Naděje hledá dobrovolníky, kteří by měli čas se třeba i jen hodinu týdně věnovat klientům Naděje, např. 
v odpoledních hodinách. Více info Stanislava Koblásová, tel. 775 868 104. 

 V třídílné pokladničce můžete přispět na čištění oltáře a restaurování maleb nad oltářem. Děkujeme. 
 Nedělní sbírka ve VM: z 3.10. 4.315 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 10,17-30 Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: 
„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo 
není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš 
podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na 
něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v 
nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se 
rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad 
jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, 
než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš 
na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My 
jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, 
bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto 
čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“  
 

EXERCICIE „LECTIO DIVINA“ 

Od 17. do 25. listopadu 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Tato duchovní cvičení 
založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy 

 NEDĚLE 10. ŘÍJNA 2021 – 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA LUDMILU A BOHDANA PÁVOVY           
     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 



každodenním duchovním rozhovorem. Exercicie povedou: P. Tomasz Kazański, SAC (etapa 1.: sv. Marek), P. Andrzej 
Kaliciak, SDS (etapa 2.: sv. Matouš) a P. Martin Sedloň, OMI (etapa 3.: sv. Lukáš). Exercicie jsou určené pro všechny 
věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com ; 

informace na adrese www.lectiodivina.cz . 

 

POZVÁNÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K SYNODÁLNÍMU PROCESU 

Diecézní biskupové Čech, Moravy a Slezska se dnes setkali se členy národního synodálního týmu, aby společně 
debatovali o dokumentech i fázích synodálního procesu "Za církev synodální", který bude zahájen již tento 
víkend ve Vatikánu a následně 17. října v jednotlivých diecézích. Biskupové také vydali společnou výzvu pro 
věřící, aby se do synodálního procesu zapojili. 
 

Drahé sestry a drazí bratři! 
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova 
„společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili 
své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. 

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021–2023, která má formu 
naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a 
necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, 
kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si 

naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných 
křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří. 
Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a 
v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme 
vydat. K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z 

nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory 
na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. 
Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této 
společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme 
spoluzodpovědnost za církev! 
Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních 
skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a 
kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na 
podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat. 
Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel 
nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7). 
V Praze 5. října 2021 

Vaši čeští a moravští biskupové 
 

DETEKTIVNÍ 
PÁTRÁNÍ PRO 
ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte 
někoho na této staré 
fotce z prvního sv. 

přijímání? 

 

Otázka z 3.10.2021: Čí 
je to socha a kde ji 

najdete? Jedná se o 
sochu sv. Terezie 

z Lisieux z dílny 
Břetislava Kafky 

z Červeného Kostelce 

a najdete ji u 

Mariánského oltáře 
v kostele sv. Vavřince. 
 

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

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

 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (17.10.2021) 29. neděle v mezidobí: 1. čteníIz 53,10-11; 

2. čtení: Žid 4,14-16; Evangelium: Mk 10,35-45 
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