
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 7. listopadu do 14. listopadu 2021 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 8. LISTOPADU 2021 – PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:00 – mše sv. v penzionu ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 9. LISTOPADU 2021 – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 

 16:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ŠIKLOVOU 

STŘEDA 10. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ŠIKLOVOU 

ČTVRTEK 11. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA 

PÁTEK 12. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

 17:00 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (jáhen Josef Roušar)  
SOBOTA 13. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU 

STRAN, SESTRU MARII, BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU, ŠVAGRA JOSEFA, 
VÁCLAVA LNĚNIČKU A DUŠE V OČISTCI 

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) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Po 8.11., 16.00-18.00, kostel sv. Vavřince: možnost zúčastnit se světelné zkoušky nového osvětlení kostela 

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

 Ve dnech 10.11. až 13.11. bude P. Pavel Mistr na dovolené. 
 So 13.11., 18:30, fara: Příprava na biřmování  
 7.-14.11.: Ad limina apostolorum – online můžete sledovat návštěvu českých a moravských biskupů, kteří se 

11.11. setkají také s papežem Františkem. 
 14.-21.11.: Týden modliteb za mládež.  

 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. Více info na webu farnosti.  
 Pá 3.12.-so 4.12., fara: Adventní duchovní obnova – kurz Filip. Prosíme vás, abyste se do neděle 14.11. nahlásili 

vy, kteří o tento kurz máte zájem. Zapsat se můžete na seznam na stolku v kostele či se nám můžete ohlásit na farní 
mail. Pokud nebude alespoň 10 zájemců z naší farnosti, kurz se neuskuteční. Během kurzu budou platit platná 
epidemiologická nařízení. Více informací najdete na webu farnosti. 

 Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. 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. Kromě toho senioři, nemocní a 
všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat 
odpustky na dálku. 

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM: z 31.10. 7.720 Kč. V třídílné pokladničce se na čištění oltáře a restaurování maleb nad 

oltářem vybralo celkem 20.702 Kč. Bohu díky! Celkové vyúčtování zveřejníme, jakmile budou práce dokončeny 
a budeme mít k dispozici všechny faktury.  

 
 

EVANGELIUM: Mk 12,38-44 Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají 
rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou 
dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají 
do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik 
jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, 
kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, 
co měla, celé své živobytí.“ 
 

NOVÁ EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ NA CÍRKEVNÍCH AKCÍCH V PLATNOSTI OD 1.11.: 

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru 
mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání 
bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné 

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) 

 



prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou 

účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví. 
 

FOTOGLAERIE Z KONCERTU SVATOGINÁCKÉ SCHOLY RYTMIG: 
 

   

 

SYNODA 2021-2023: DESET TEMATICKÝCH 
OKRUHŮ K PROHLOUBENÍ 

Postupně vám i v ohláškách přiblížíme deset 
tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité 
synodality“. Pokud se budete chtít zúčastnit společné diskuze 

a zamyšlení nad určitým tématem, kontaktuje koordinátorku synody za naši farnost, kterou je Anežka Benešová. 
 

I. Na společné cestě: V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, 
kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou 
ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či 
prakticky?  
 

II. Naslouchat: Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev 

naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký 
prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání 
v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme? 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdo je na této vitráži a kde ji najdete?  
 

Otázka z 31.10.2021: Víte, odkud je tato fotka? Ze hřbitova u kostela ve Slatině. 
 

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

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

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (14.11.2021) 33. neděle v mezidobí: 1. čtení: 1. čtení – Dan 

12,1-3; 2. čtení: Žid 10,11-14.18; Evangelium: Mk 13,24-32 

Minulý víkend byla naším hostem schola 
Rytmig, která pravidelně doprovází studentské 
mše sv. u sv. Ignáce v Praze. Celkem tak 

obsadilo faru cca 30 mladých lidí, kteří pro nás 
v sobotu odehráli pěkný koncert a v neděli 
hudebně doprovodili mši sv. Moc také děkujeme 
rodině Michalcových/Mrvových, kteří 
význačným způsobem pomohli se zajištěním 
občerstvení. Koncert se mohl uskutečnit díky 
dotaci Pardubického kraje. Celou fotogalerii a 

záznam z koncertu najdete webu farnosti. 
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