
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 24. října do 31. října 2021 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 1. LISTOPADU 2021 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POSÍLENÍ VÍRY V NAŠICH RODINÁCH 

 18:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2021 – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NAŠE VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

STŘEDA 3. LISTOPADU 2021 – STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

               ZA JAROSLAVA STOKLASU, ZDEŇKA KOROUSE A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 4. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZEMŘELOU EMILII A RODINU 

PÁTEK 5. LISTOPADU 2021 – PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 18:00-19:00 – Nikodémova noc, svíce za zemřelé 

SOBOTA 6. LISTOPADU 2021 – SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:00 – modlitba za zemřelé na hřbitově ve VM 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 

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

              ZA LIBUŠI ŠTÉROVOU, RODINU VAŇKOVOU, PROVAZNÍKOVOU A ŠTÉROVOU 

NEDĚLE 7. LISTOPADU 2021 – 32. 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:  

 Čt 4.11., kostel sv. Vavřince: Svátost smíření: 15.30-16.30 P. Z. Mach, 15.30-17.00 P. P. Mistr 

 Út 9.11., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 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  

 Sbírka na Papežské misijní dílo ve VM: z 24.10. 8.254 Kč + misijní obchůdek 4.259 Kč, tj. celkem 12.513 Kč.  
 

JAK ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V LETOŠNÍM ROCE? 

*Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která 
obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V 

České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky 

spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.  
Podmínkami jsou v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení 
sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
*Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce 
listopadu podle vlastní volby.  
Podmínkami jsou v daný den: návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl 
Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
*Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením 
spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 
zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, 
modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Touto modlitbou 

mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné 
modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo 
vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu. 

 

EVANGELIUM: Mk 12,28b-34 Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první 
ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého 
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního 
jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy 
jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat 
bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl 
mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. 

NEDĚLE 31. ŘÍJNA 2021 – 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

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

               ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A DUŠE V OČSTCI 

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

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

 



 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – KURZ FILIP: 

Kurz Filip vytvořil v roce 1990 zakladatel Koinonie Jan Křtitel, P. Ricardo Arganaraz, aby 
v členech své komunity obnovil zkušenost osobního setkání s Ježíšem. „I ty, stejně jako 
eunuch, potřebuješ setkání, které změní tvůj život. Otevři své srdce Pánu Ježíši a on tě naplní 
svým Duchem a ty se znovuzrodíš k novému životu. Tento kurz bude tvým ´Filipem´.“ 

Vzhledem k tomu, že kurz Filip povedou dva lektoři z Plzně a dva z Kroměříže a je potřeba 
ho absolvovat celý (tj. celkem 10 hodin), prosíme vás, abyste se nahlásili vy, kteří o tento 
kurz máte zájem. Konat se bude v pátek 3.12. od 19.00 do 21.00 a v sobotu 4.12. od 9.00 

do 17.00. V sobotu bude zajištěn oběd, jinak prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení. Kurz 
probíhá formou vyučování – čtení z Písma sv., samostatnou prací nad daným textem a diskuzí ve skupince. Kurz má 
svoji „dynamiku“, nejedná se pouze o přednášky, ale o osobní setkání s Ježíšem. Na kurz je potřeba vzít si vlastní 
Bibli, sešit a tužku.   
Co účastníky kurzu Filip nejvíce oslovilo: 

„Že mně má Bůh rád, i když hřeším“; “Jednoduše – setkání s Bohem. Tento – celkem náročný kurz mi pomohl k 
dalšímu kroku ve víře.“; „Dynamiky.“; „Otevřenost, přímost, „křest ohněm (vodou)“, člověk je nucen jít sám do sebe 
a srovnat si žebříček hodnot.“; „Vzájemné přijímání vlastní hříšnosti se symbolem špíny jako vlastních hříchů.“; 

„Chvály v Duchu svatém!“; „Síla Pána Boha, který byl neustále přítomný.“ 

Shrnutí kurzu Filip jeho účastníky: „Obrovská zkušenost pro každého z nás.  Předčil mé očekávání. Myslím, že Kurz 
by měly absolvovat i farnosti pospolu, aby nás to všechny ve víře utužilo a ozdravilo.“; „Byl to pro mne silný zážitek. 
Sebezapírala jsem se a pak následovala radost. Znovu jsem se setkala živě s Bohem, za tuto zkušenost jsem velmi 
vděčná.“; „Určitě beru tenhle kurz jako dobrou zkušenost a doporučím dál. Líbily se mi přednášky – velice zajímavé, 
pěkně zpracované, srozumitelné… Proložení témat písničkami – super. Moc se mi líbila svoboda v rozhodování, udělat 
je to co chci“.; „Tento kurz je naprosto perfektní, je strašně fajn, že něco takového existuje. Kurz je jak pro mladé, tak 
pro starší, prostě je fajn, že není nikterak omezen. Že je pro každého! Je to hluboký křesťanský zážitek, tento kurz mi 
ukázal skutečné hluboké poznání víry a svého já.“ 

Svědectví účastníků kurzu Filip: „Kurz Filip jsem už absolvovala před několika lety a nezapomněla jsem na něj. 
Přesto tohle druhé absolvování kurzu bylo pro mne nové. Od začátku do konce jsem zažívala Boží blízkost, osobní 
přijetí, lásku. Ne jako velká slova, ale jako součást našeho života. Děkuji!“ (B. K.) 

„Chtěla jsem napsat poděkování hned po kurzu, jen trošku nestíhám… Měla jsem v sobě (a stále mám) velkou radost 
z krásného dne, prožitého ve společenství krásných lidí. Celou cestu domů jsem si na kole zpívala: “Přijď, Duchu 

Svatý” 🙂 Pro mne největším obdarováním je to, že jsme na kurzu byli spolu s manželem, a ač se bránil zapojit do 
dění, vzal spontánně můj lístek s vypsanými bolestmi a touhami a přibil ho na kříž. A to důkladně! Slzy nešly zadržet… 
Velké díky za zorganizování, přípravu prostor a zajištění dobrého jídla.“ (Maruška) 

„Super vydařený kurz Filip. Cítila jsem se jako ve vlastní rodině – přijatá se vším všudy, taková, jaká jsem. Děkuji.“ 

(Anička) Další svědectví si můžete přečíst např. na: http://jesus.sk/svedectvi-kategorie/0000000007  

 

Další fotografie z poutě se Světélkem do Rokole, Slavoňova a Nového Města nad Metují 
najdete na webu farnosti. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: Víte, kde najdete tuto sochu? Jedná se o sochu Judu Tadeáše a 
najdete ji v kostele sv. Vavřince ve Fabricijské kapli. 
 

Otázka z 24.10.2021: Víte, čí je to socha a kde ji najdete? 
 

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

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

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (7.11.2021) 32. neděle v mezidobí: 1. čtení: 1. čtení – 1 Král 17,10-16; 2. čtení: Žid 
9,24-28; Evangelium: Mk 12,38-44 
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