
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 14. listopadu do 21. listopadu 2021 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 15. LISTOPADU 2021 – PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v Naději ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 16. LISTOPADU 2021 – ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 17. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE 

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

             ZA VLADIMÍRA KYSILKU, VNUČKU MONIKU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 18. LISTOPADU 2021 – ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK 19. LISTOPADU 2021 – PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 20. LISTOPADU 2021 – SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:00 – křest Mije Natálie Giňové (PPM) 
 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku  
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   

              ZA JANA NÁDVORNÍKA, RODINU NÁDVORNÍKOVU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 21. LISTOPADU 2021 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Nabízíme k prodeji kalendáře a knihy nejen z Karmelitánského nakladatelství. 
 So 13.11., 18:30, fara: Příprava na biřmování  
 Út 16.11., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 14.-21.11.: Týden modliteb za mládež.  

 St 24.11.: Červená středa – veřejná připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru. Více info na webu farnosti.  
 Pá 3.12.-so 4.12., fara: Adventní duchovní obnova – kurz Filip. Během kurzu budou platit platná 

epidemiologická nařízení. Více informací najdete na webu farnosti. 
 Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru 

mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. 
Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního 
nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví. 

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM: z 7.11. 5.252 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Mk 13,24-32 Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a 
měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet 
v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce 
země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, 
poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, 

pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ 
 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ: 
Bože, náš Otče, děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. 
Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě.  
Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. 
Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. 
Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich 

životní cestě. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 20. 11. 2021 na téma Mládenče, pravím ti, vstaň!: 

Diecézko se letos koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci 
Králové. Společný zahajovací program proběhne zde v 9.00 hodin. Prosíme o příjezd o 
půlhodiny dříve, abychom stihli registraci, která bude pro letošní Diecézko díky 

NEDĚLE 14. LISTOPADU 2021 – 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU PENKRTOVOU 

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

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

 



kovidovým opatřením potřeba. V 11.00 přijde čas na bagety, pitíčko, něco na zahřátí v kavárně a seznámení se s 
vikariáty v prostorách Nového Adalbertina. Od 12.00 do 13.30 budou probíhat tematické skupiny – přednášky, 
workshopy, sporty a chvály. Na tento program prosíme zapisujte zde ve formuláři. Ve 14.00 proběhne v katedrále již 
tradiční mše svatá s panem biskupem, která ukončí naše setkání. Zájemci, hlaste se Terezce Morávkové. 
 

Tematické skupiny – workshopy, přednášky, sporty, chvály (12.00-13.30) 

2.  Lékařka bez hranic – Terezie Hurychová – Terezie je zdravotní sestra, s Lékaři bez hranic spolupracuje od roku 
2002 a zúčastnila se několika misí: Burundi, Afghánistán, Čad, Indonésie, Niger a Kolumbie.  
3. Pěší pouť z Litomyšle do Assisi – Jeroným Pelikovský – aneb jak jsem viděl svět očima sv. Františka a už ho nikdy 
nechtěl vidět jinak. Povídání jednoho blázna, který vyrazil do Assisi s jasným cílem, avšak bez plánu, peněz a vlastního 
přičinění. A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty." Lk 9,13“ 

4. Politika a já? - Petr Hladík – Proč bych se já, mladý člověk, měl o politiku zajímat, proč je to vůbec důležité? Změní 
můj hlas něco? Jak vypadá politika dnes, role mladých v politice, konkrétní mladí v politice. Petr Hladík je 1. náměstek 
primátorky města Brna a společně se svou ženou vychovává 4 děti.  
5. Církev za bolševika – Tomáš Hoffmann – Do srdce Ti nikdo nevidí. Ale Ty se nějak projevuješ. Co bylo v životě 
víry za komunistické totality („za oponou“) možné a co ne? Byl to dvojí – schizofrenií život? Přetvářka anebo omezený 
projev? Přiznat se anebo zamlčet? (Ne)možnost se scházet mimo kostel? Podzemní církev a tajná svěcení? Nechat se 
zavřít či utéct? Jaké měl mladý člověk možnosti?  
6. Otevřené srdce, otevřená dlaň aneb víra bez skutků je mrtvá - s. Gabriela Gorčáková – Už jsi někdy cítil ve 
svém srdci, že chceš dělat něco víc? Chceš pomáhat druhým a věnovat část svého volného času lidem, kteří to 
potřebují? Že chceš být užitečný, ale nevíš jak a kde začít? Tak právě pro tebe je tento workshop. 
7. Evangelizace: Co, proč a jak? - Ludmila Terezie Soukalová – Týká se evangelizace jen misionářů, nebo i nás 
samotných? Je evangelizace spíše o mluvení, nebo o mlčení? Jak souvisí evangelizace s mojí osobní vírou? Jakým 
způsobem můžu evangelizovat já sám nebo se svým spolčem? Nad těmito i dalšími otázkami se společně zamyslíme 
a třeba si i nanečisto vyzkoušíme, jak taková evangelizace může probíhat. 
8. Etiopie – země, kde každý omládne – Jan Linhart – Je to prezentace obrázků s výkladem a hudbou o soukromé 
cestě několika přátel do jedné z nejchudších zemí světa. Uvidíte krásné lidi i přírodu. Poznáte zvyky místních lidí a 
jak žijí. Seznámíte se s památnými kláštery i kostely etiopských křesťanů, jako i s prací sester Matky Terezy. 
9. Lídr-šíp – Peter Palušák – Chceš být dobrý lídr? Založit, vést spolčo nebo tým? Je tu LÍDR-ŠÍP. Je to jako u 
lukostřelby: se správným postojem, zaměřit se na terč, vzít ty správné šípy, mít dvouramenný luk a natáhnout ho velkou 
silou. 4 kroky nejen jako teorie. My si to i vyzkoušíme na / po sobě ... 
10. Vyrob si vánoční přání – Kristýna Pecháčková – Na tomto workshopu bude možnost se dostatečně kreativně 
vyřádit vyráběním vánočních přáníček. Výrobky si pak každý účastník může odnést domů, nebo je nechat DCM, aby 
mohlo jejich prostřednictvím udělat radost někomu jinému. Vítáni jsou opravdu všichni, bez rozdílu.  
11. Chvály – kostel Nanebevzetí PM – Chválová kapela J. Hubálka, svědectví F. Duška, přímluvné modlitby, zpověď 

12. Volejbal – Matyáš Meisner – Nutnost vlastní sálové obuvi na přezutí, vhodné oblečení a šikovné prsty :D. 
13. Deskovky – Denisa Ruszová – Nezaujal tě žádný jiný workshop nebo prostě rád hraješ deskové hry?  
14. Jsem kněz a chci pomoci – na přímluvné modlitbě, zpovídání. Jen pro kněze!  
16. Manželství – věrné intimní přátelství na celý život – Manželé Brtníkovi – doporučený věk účastníků 15+  
O čem je vlastně to manželství? Jak najít tu pravou manželku/manžela? Cítit se dobře s druhým, mít vzájemné 
sympatie, být přitahován druhým, stačí to? Jak je ukryto ve věrné lásce muže a ženy tajemství lásky Boží? Milovat 

srdcem, milovat rozumem, milovat tělem, co to znamená? O tom všem i o ostatním, co vás bude zajímat? 

Přihlaste se na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0cY7pLwSUUW-M05P18CdfHUAgU8FF1Iq5o9D-DGOoMN-cxg/viewform  
 

SYNODA 2021-2023: DESET TEMATICKÝCH OKRUHŮ K PROHLOUBENÍ 

III. Ujmout se slova: Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením 
svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme 

svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? 
Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje 
jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno? 
 

IV. Slavit: „Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve 
slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše 
nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? 
Jaký prostor má služba lektora a akolyty? 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Víš, na kterém obraze se nachází tento žebrák? 
 

Otázka z 7.11.2021: Kdo je na této vitráži a kde ji najdete? Na vitráži, která se 
nachází v pravé části presbytáře kostela sv. Vavřince, je sv. Anežka Česká, na 
vitráži označená ještě jako blahoslavená. 
 
 

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

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (21.11.2021) Slavnost Ježíše Krista Krále: 1. čtení: 1. čtení 
– Dan 7,13-14; 2. čtení: Zj 1,5-8; Evangelium: Jan 18,33b-37 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0cY7pLwSUUW-M05P18CdfHUAgU8FF1Iq5o9D-DGOoMN-cxg/viewform
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

