
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 17. října do 24. října 2021 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 18. ŘÍJNA 2021 – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY 

 14:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) 
ÚTERÝ 19. ŘÍJNA 2021 – ÚTERÝ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v penzionu (PPM) 

STŘEDA 20. ŘÍJNA 2021 – STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13.30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 
 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JÁHNA JOSEFA JINOCHA   

ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021 – BL. KARLA RAKOUSKÉHO 

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

PÁTEK 22. ŘÍJNA 2021 – SV. JANA PAVLA II. 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. FRANTIŠKA BENEŠE 

SOBOTA 23. ŘÍJNA 2021 – SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – bohoslužba slova v kostele v Zámrsku (jáhen J. Roušar) 
 17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (jáhen J. Roušar) 
NEDĚLE 24. ŘÍJNA 2021 – 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 

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

 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 

 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. 

 St 20.10., 18:45, fara: setkání pastorační rady 

 So 23.10.: Pouť Světélka do Rokole, Slavoňova a Nového Města nad Metují. Nabízíme volná místa. 
 So 30.10., 18:30, kostel sv. Vavřince: koncert studentské scholy Rytmig. Info na webu farnosti. 

 So 13.11., 18:30, fara: Příprava na biřmování  
 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 

 V třídílné pokladničce můžete přispět na čištění oltáře a restaurování maleb nad oltářem. Děkujeme. 
 V neděli 24.10. proběhne v našich farnostech sbírka na Papežské misijní dílo. 
 Nedělní sbírka ve VM: z 10.10. 4.792 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 10,35-45 K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, 
kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě 
zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který 
já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, 
který já piji, pít budete a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není 
má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš 
si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit 
svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo 
by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ 
 

VÝLET SVĚTÉLKA – SOBOTA 23.10.2021 

7:20 - odjezd z VM od bazénu, 7:30 - odjezd od Penny 

9:00 - poutní místo Rokole – mše sv., prohlídka poutního areálu, studánka, Cesta manželů  
12:30 -  Slavoňov – oběd, 14:15- prohlídka dřevěného kostelíku sv. Jana Křtitele 

15:00 - 16:30 možnost pěší procházky Klopotovským údolím (cca 4 km), návštěva obory  
(ostatní jedou autobusem do Nového Města) 
16:45 - Nové Město nad Metují – prohlídka náměstí, rozchod 

18:00 - odjezd do VM, 19:30 -předpokládaný příjezd  
CENA: děti od 3 do 15 let -> 80 Kč, dospělí -> 150 Kč 

 

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) 

  

Připravujeme se na příští neděli (24.10.2021) 30. neděle v mezidobí: 1. čtení Jer 31,7-9; 2. čtení: Žid 5,1-6; 

Evangelium: Mk 10,46-52 



OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: SEKTA SINČCHONDŽI / SHINCHEONJI 

Dobrý den, zaslechla jsem o působení nebezpečné korejské sekty Šinčchondži v Praze. Mohli byste mi 
prosím přiblížit, o co jde? Děkuji. 
 

Členové pražské SCJ denně osloví desítky lidí 
Dobrý den, Shincheonji je poměrně mladá křesťanská církev pocházející z Jižní Koreje. Díky své horlivé misijní 
aktivitě se SCJ za cca 30 let své dosavadní působnosti stihla rozšířit do mnohých dalších zemí, mezi které od nedávné 
doby patří i Česká republika. Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému 
společenství. Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji – manipulativní praktiky, snahu o utajování, 
rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty 
mimo členy společenství. Už několik let působí SCJ také v Praze, kde za poslední dva roky jejich základna prudce 
vzrostla. Členové pražské SCJ denně osloví desítky lidí, kteří nemají žádné tušení, že se právě stali součástí náboru do 
této původně korejské církve. Členové SCJ totiž nejsou nikterak označeni a na rozdíl například od Svědků Jehovových 
svoji příslušnost k církvi zatajují či popírají. (Převzato z www.vira.cz) 
 

VAROVÁNÍ (NEJEN) MLADÝCH KŘESŤANŮ PŘED ONLINE STUDIEM BIBLE SE SEKTOU 
SINČCHONDŽHI – UPOZORNĚNÍ ZE SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK 

Sekta Sinčchondžhi se na sociálních sítích snaží pod záminkou studia Bible oslovovat a následně manipulovat 
mladé křesťany. P. Mgr. Kamil Strak (ředitel Sekce pro mládež ČBK) 
 

Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se 
v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na 
základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném 
společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale 
používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě. Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s 
křesťanskou tematikou nebo pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné ekumenické 
společenství LEM-ON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským párům (muzizenam_zenymuzum), biblickým 
veršům nebo obecně čtením Bible (rande_s_bohem). Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které 
probíhají prostřednictvím platformy Zoom. 
Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době však začne lektor či lektorka rafinovaně předávat učení 
Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné, 
aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten je nazýván dle procesu předání 
otevřeného svitku ve Zjevení „Novým Janem“). 
Mladí křesťané zde studují Bibli ve velmi přátelském prostředí, aniž by mohli poznat, že jim sekta systematicky lže 
nebo že se mezi nimi pohybují falešní studenti jako Rastislav Čižmár, který je jedním z těch, kdo stojí za rozmachem 
této sekty u nás a na Slovensku. Falešní studenti jsou navíc s pravými studenty spárovaní, aby společně sdíleli přijaté 
poznání. Kromě nich mají studenty na starosti tzv. „evangelistky“, jakési asistentky lektorů, které navíc nesou studenty 
jako „ovoce“. To vše slouží rovněž k zamezení kontaktu s jinými studenty, ale také pro kontrolu toho, zda student 

nezačíná o něčem pochybovat. I proto jsou studenti nabádáni k tomu, aby o studiu Bible nikomu neříkali, ačkoli mají 
zároveň postupně doporučovat blízké, kteří by mohli mít pro toto „vzácné slovo otevřené srdce“. Pokud někdo zvenčí 
studenta před touto sektou varuje, začnou ho evangelistky spolu s přidělenými falešnými studenty přesvědčovat na 
základě veršů z Bible a ujišťovat, že se je pouze snaží svést zlý duch, ať už prostřednictvím blízkých, kněží nebo médií. 
Proto je velmi důležité varovat studenty opatrně s konkrétními důkazy v podobě zdrojů o této sektě, o průběhu lekcí a 
podobě učení. Vzhledem k rychlému šíření přes sociální sítě je pak potřebné zvýšit o této sektě nejen mezi mladými 
znovu povědomí. 
 

SYNODA 2021-2023: DESET TEMATICKÝCH OKRUHŮ K PROHLOUBENÍ 

Abychom pomohli formulovat zkušenosti a více přispěli ke konzultacím, uvádíme níže 
deset tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“. Je třeba, aby 
tyto okruhy byly přizpůsobeny místnímu prostředí, aby byly dle potřeby doplněny, 
vysvětleny, zjednodušeny a studovány. Zvláště je nutná pozornost vůči lidem, pro něž 
je účast a odpovídání na otázky zvlášť obtížné. Vademecum, které Přípravný dokument 
provází, přináší za tímto účelem různé nástroje, metody a návrhy, které budou inspirací 
pro různé otázky, pro konkrétní chvíle modlitby, formace, reflexe a sdílení. 
I. Na společné cestě; II. Naslouchat; III. Ujmout se slova; IV. Slavit; V. 

Spoluzodpovědnost za misijní poslání; VI. Vést dialog v církvi a ve společnosti; VII. S jinými křesťanskými 
denominacemi; VIII. Autorita a spoluúčast; IX. Rozlišovat a rozhodovat; X. Formovat se v duchu synodality 

 

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

Otázka z 10.10.2021: Poznáte někoho na této staré fotce z prvního sv. 
přijímání? Na fotografii je P. Václav Moučka a řeholní sestřička patří k řádu 
sv. Františka. P. Moučka působil ve Vysokém Mýtě v letech 1934-53.  
 

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

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