
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 3. října do 10. října 2021 

  
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA 2021 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

ÚTERÝ 5. ŘÍJNA 2021 – SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY 

STŘEDA 6. ŘÍJNA 2021 – STŘEDA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (Jaroslav Korbel)  

ČTVRTEK 7. ŘÍJNA 2021 – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 

PÁTEK 8. ŘÍJNA 2021 – PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 14:00 – křest Laziovi v kostele sv. Vavřince ve VM (jáhen J. Roušar) 
 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

SOBOTA 9. ŘÍJNA 2021 – SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

              ZA ANTONÍNA ANDRLEHO, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ve dnech 4.-8.10. je P. Pavel Mistr na duchovních cvičeních. Zastupuje ho p. Vít Horák tel. 605 299 124. 

 St 6.10. (+ následující středy), 18.30, Orlovna: zdravotní tělocvik pod vedením Jany Smělé. Cena 40 Kč/ lekce 

 Pá 8.10. výuka náboženství na Knířově a Vraclavi odpadá. 
 So 9.10., 18.30, fara: Příprava na biřmování 
 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 30.10., 18:30, kostel sv. Vavřince: koncert studentské scholy Rytmic 

 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 26.9. 4.404 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 10,2-16 Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést 
do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ 

Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil lidi jako 
muže a ženu’. ‘Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, 

ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo 
se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá 
se za jiného, dopouští se cizoložství.“ Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. 
Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží 
království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, 
kladl na ně ruce a žehnal jim. 
 

ZAHÁJENÍ DIECÉZNÍ ČÁSTI CELOSVĚTOVÉ BISKUPSKÉ SYNODY O SYNODALITĚ V CÍRKVI 

Milí spolubratři, tímto Vás, všechny kněze a jáhny Královéhradecké diecéze, jakož i zástupce z pastoračních rad 

farností či jiné zájemce zvu na zahájení diecézní části celosvětové biskupské synody, kterou svolal papež František. 
Jeho cílem je prohloubení a obnovení synodální povahy Církve a žádá nás, abychom na diecézní úrovni 
shromažďovali aktuální pohledy, postřehy a názory na činnost Církve ve světě i její vnitřní záležitosti a problémy. 
Diecézní část synody otevřeme v neděli 17. října 2021 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Ve 14:00 hodin 
je na programu úvodní modlitba a základní informace o synodě, v 15:00 navážeme Mší svatou s požehnáním pro celou 
diecézi a každého, kdo se k synodě připojí. Samotný proces pak bude probíhat na úrovni farností a formou dílčích 
setkání a diskusí. Ve shodě s rozhodnutím papeže Františka tímto zvu na společné zahájení diecézní části synody 

nejenom duchovní, ale všechny, kdo se touží zapojit. Svatý otec stojí i o názory lidí, kteří se s Církví identifikují pouze 
zčásti anebo se s ní dokonce míjejí. Je to též příležitost, aby věřící, popřípadě i nevěřící navázali s Církví dialog o její 
synodální povaze. Cílem této úvodní fáze není přinést vlastní diecézní řešení problémů, ale shromáždit synodální 
formou názory a podněty, které budou za celou diecézi tlumočeny před příštími Velikonocemi České biskupské 
konferenci. Ta je předá Sekretariátu Biskupské synody do Říma, podobně jako další biskupské konference z celého 

 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) 



světa. V té souvislosti Vás rovněž prosím o Vaše podněty, které mohou k naplnění iniciativy Svatého otce za naši 
diecézi přispět. Spojen modlitbou, v Kristu Váš biskup +Jan 
 

SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

Ve středu dne 13. 10. bude zahájen v Hradci Králové program Společná příprava na život v manželství. Jde o 8 

setkání (každou středu, vyjma 17. 11. 2021, od 18:00 do cca 20:00), při nichž budou mít snoubenci možnost společně 
se zkušenými manželskými páry zastavit se nad některými tématy týkajícími se manželství a zároveň jim budou 
nabídnuty důležité podněty pro společné rozhovory v páru. Tato příprava nenahrazuje setkání s oddávajícím, nýbrž je 
chápána a nabízena jako pastorační pomoc. Snoubenci, kteří plánují uzavřít sňatek, se mohou – také na základě Vašeho 
podnětu – hlásit na crhk@bihk.cz . Více info https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/vitejte/priprava-na-manzelstvi 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: PŘINÁŠÍ RŮŽENEC SMŮLU? 

Dobrý den, měla bych k Vám dotaz, nevím, co si o tom mám myslet. Mám doma takový okrasný koutek a 
dostala jsem růženec, který jsem ho tam naaranžovala, protože to k sobě patří, a líbí se mi to, jako na 
ozdobu, nemyslela jsem tím nic zlého. Podotýkám, že jsem nevěřící. Bylo mi vyčteno, že pokud nemám 

růženec vysvěcený, že to přináší smůlu, a že to mám urychleně odstranit. Nechci se nikoho dotknout, jenom bych ráda 
věděla pravdu. 
 

Růženec nemá moc přinášet smůlu, ani štěstí 
Nevím, kdo Vám tyto věci vyčetl, ale myslím, že neměl v nejmenším pravdu. Nevím samozřejmě, od koho jste růženec 
dostala a jaký je jeho původ. Růženec sám o sobě však nemá moc přinášet smůlu, ani štěstí. Nemůže Vám přinášet 
smůlu ani v případě, když se ho nemodlíte, (zvláště, když jste nevěřící), a nemůže Vám přinášet štěstí, ani kdybyste 
byla věřící a modlila se jej. Růženec je věc jako každá jiná. To ostatní spočívá v modlitbě a v živém vztahu k Bohu. 
Jinak řečeno, jestliže se modlíme růženec, ́ štěstí´ a radost přináší vztah k Bohu, a ne samotný růženec. Ten sám o sobě 
takovou moc nemá. Otázka posvěcení, jak píšete, tedy požehnání růžence, tento fakt příliš nezmění. Požehnání totiž 
nemá žádnou kouzelnou a zázračnou moc. To, co činí zázraky, je víra lidí. Jestliže jste nevěřící, tak Vám růženec v 
žádném případě nemůže přinášet smůlu. Naopak – pokud máte k víře úctu (což je z Vašeho dotazu cítit), tak malé 
gesto, jako růžencem, může tuto úctu ještě prohloubit. Nevím, kdo stojí za uvedenou výčitkou, ale je možné, že jde o 
falešný a nemoderní pohled na křesťanství, snad až spojený spíše s pověrou než skutečnou reálnou vírou v Boha.  
 

MODLÍM SE RŮŽENEC, CHODÍM NA MŠE VE VŠEDNÍ DEN, ČTU PÍSMO. JSEM FANATIK? 

Nedávno jsem prožil obrácení, začal číst Písmo, chodit do kostela i ve všední dny. Rád se modlím denně růženec, který 
mě dodává vnitřní radost i sílu pro všechno, co dělám. Současně vnímám, že jej mohu obětovat za duše v očistci a že 
svou modlitbou mohu spoustu věcí proměnit.  Moji přátelé mi ale říkají, že jsem fanatik. Chci se zeptat, jak najít 
rozumnou hranici pro modlitbu, mše...? 
 

Nechte se vést Bohem 

Milý příteli, píšete, že jste se obrátil. Projevem tohoto obrácení je četba Písma Svatého, častá modlitba, častá účast na 
mši sv. a touha po nebi pro ty, kteří zemřeli. Tato horlivost je projevem Vašeho obrácení a snahou přiblížit se Božímu 
plánu s Vámi. Z toho, že si z Vás někteří utahují, si nic nedělejte. Ale zpět k Vaší otázce: Jsem fanatik? Kdo je 

fanatik? Ten, kdo je „vášnivě pro něco zaujatý“. Jaké lepší zaujetí, jaká krásnější vášeň může být, než zaujetí a vášeň 
pro Boha? Ale kde je hranice? Fanatik je také „vášnivý a nesnášenlivý zastánce“. A to je první náznak hranice. Naše 
zaujetí pro Boha nesmí vést k tomu, abychom se stali lidmi nesnášenlivými k těm, kteří takovouto vášeň pro Boha 
necítí. Víra je veliký Boží dar a Bůh nás každého osobně vede – necháme-li se vést – různými obdobími a různými 
situacemi, a to velmi citlivě a velmi rozdílně. I s tímto velikým darem proto musíme ve vztahu k druhým lidem nakládat 
jemně a citlivě s vědomím, že Bůh dává každému člověku svobodnou vůli. 
Nechci si vymýšlet a jakkoliv Vás brzdit ve Vašem duchovním rozletu. Život v Boží blízkosti je obrovským 
dobrodružstvím. Ale když se ptáte na hranice, vzpomeňte na podobenství o milosrdném Samaritánovi. Kněz spěchal 
do chrámu a na bližního už nezbyl čas. Ježíš odpovídá na otázku, jaké přikázání je největší: "Miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj 
svého bližního jako sám sebe". Naše vášeň pro Boha, naše zaujetí pro něj se také má projevovat konkrétními skutky, 
kterými projevujeme lásku druhým lidem. Milý příteli, Vaše obrácení je velikým Božím darem. Přeji Vám ze srdce, 
aby Vám toto nadšení vydrželo po celý život. A nechte se Bohem vést, i když Vám bude nabízet jiné projevy Vaší 
víry. Nechte se vést, i když od Vás bude chtít oběti. (Převzato z www.vira.cz) 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Čí je to socha a kde ji najdete? 

Otázka z 26.9.2021: Mezi nejvíce zobrazované motivy v kostele sv. Vavřince 
patří bez pochyby andělé, můžeš je spočítat... Víš, kdo je autorem této 
fresky? Freskovou výzdobu v kostele sv. Vavřince provedli žáci pražského 
secesního malíře prof. Karla Vítězslava Maška. A andělů je v našem kostele 
vyobrazeno cca 300… 

 

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) 28. neděle v mezidobí: 1. čtení: Mdr 7,7-11; 2. čtení: Žid 4,12-13; 

Evangelium: Mk 10,17-30 
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