
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 14. srpna do 21. srpna 2022 

  
NEDĚLE 14. SRPNA 2022 – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PST) 
   09:00 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) ZA FARNOST          

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

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

PONDĚLÍ 15. SRPNA – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

                   17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) 
ÚTERÝ 16. SRPNA 2022 – ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 17. SRPNA 2022 – STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ              

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)  
           ZA MARII ANTLOVOU, ANNU A LUDMILU KOROUSOVY, MANŽELÉ A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 18. SRPNA 2022 – ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)  
PÁTEK 19. SRPNA 2022 – PÁTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)                            
SOBOTA 20. SRPNA 2022 – PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PST)  
                    17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)  
                                 ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU MARII, BRATRA   

                                 LUDVÍKA S MANŽELKOU, ŠVAGRA JOSEFA A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 21. SRPNA 2022 – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) ZA RODINU SIROVÝCH           

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

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

● Kontakt na P. Stanislav Tomšíček 732 513 972. 

● Výuka náboženství ve školním roce 2022-2023 bude probíhat následovně: mladší děti v pondělí od 13.30 a starší 
děti (cca od 6. třídy) ve čtvrtek odpoledne dle rozvrhu dětí. 

● Nabízíme k prodeji nové číslo Šalamounek a Diecézní kalendář na rok 2023 (Recepty z klášterních kuchyní). 
● Ne 21.8.: Orelská pouť na Svatý Hostýn. Zastávka ve Vysokém Mýtě na silnici č. 35 naproti Orlovně cca v 6.15. 

Návrat cca 20.00. Cena 400 Kč pro dospělé, Orel VM přispívá 150 Kč. Hlaste se u pí Markové - 721 109 647. 

● Po 22.8., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

● Nedělní sbírka ve VM z 7.8.: 4.593 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Lk 12,49-53 Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už 
vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, 
říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. 
Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha 
proti tchyni.“ 

 

PODĚKOVÁNÍ: 
Rád bych poděkoval těm, kdo přijali prosbu o pomoc při stěhování, tj. Janu Motyčkovi, Janě Rohlíkové, Janu 
Dvořákovi, Editě Lipavské, Jarmile Jiskrové, Stanislavu Loskotovi, Ladislavovi Štanclovi, Pavlovi a Stanislavu 

Víškovi. P. Pavel Mistr 

 

Koncerty Pavla Diblíka dělají radost 
pacientům Léčebny dlouhodobě 
nemocných Rybitví - z Pardubického 
deníku 

Každé druhé pondělí máme v Léčebně 
dlouhodobě nemocných Rybitví koncerty s 
muzikantem Pavlem Diblíkem. Je to den, kdy 
se pacienti těší, že si zazpívají a zároveň 
zavzpomínají na své oblíbené písně. 
Nevidomý Pavel Diblík, u kterého si vážíme, 
že dojíždí za našimi pacienty, je dělá skutečně 
šťastnými. 
 

 



KURZ SAMUEL 

Kurz pro svobodné muže a ženy ve věku 19 - 30 let, kteří upřímně a opravdově hledají svoje životní poslání a 
povolání. Probíhat bude v Pardubicích, Kostelní 92 a to 1x za měsíc v neděli 15.00-19.00. Přihlášky zašltee do 26.9. na 
kurzsamuel.dhk@gmail.com. 

Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v rozlišování jejich životního povolání a v upevnění jejich vztahu s Bohem. 

Úlohou týmu kněží a řeholních sester je vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího Slova, 
ve sdílení, katechezích, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas. Kurz má napomáhat při každodenním rozjímání 
nad Božím slovem a při vedení duchovního deníku, a tak uvádět do správného duchovního rozlišování. 
Kurz trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání (od října do června), 1 x měsíčně v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem 
setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Součástí kurzu je také jednodenní pěší pouť a 
exercicie. Po přihlášení a zaslání motivačního dopisu proběhne přijímací pohovor. Kurz je bezplatný. Účastníci hradí 
pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu. Důležitou podmínkou pro přijetí je ochota zúčastnit se kurzu v 
celém jeho rozsahu (absolvovat všechna setkání). 
Více info: https://www.bihk.cz/aktuality/kalendar-akci/kurz-samuel-10490  

 

PROČ BYLO VYLHLÁŠENO DOGRAMO PANNĚ MARII? 

Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950. 
Jaké historické doklady nebo fakta k tomu papeže opravňovaly, když apoštolové se v Novém zákoně o 

ničem takovém nezmiňují ? A někteří z nich asi byli u ní při její smrti a tedy by tak významnou událost určitě někde 
popsali. 
 

Maria je jedinečným způsobem spojena s Kristem 

Děkuji za zajímavý dotaz.  
Odpověď zkusím strukturovat.  
První rovinou je oprávněnost papeže: Ta vyplývá z jeho pravomocí pozemské hlavy církve. Řečeno jinak, Papež Pius 
XII. neporušil vyhlášením tohoto článku víry žádný předpis ani úctyhodnou zvyklost - mohl to udělat a udělal to. 
Druhou rovinou jsou doklady nebo fakta: V příslušné apoštolské konstituci Pius XII. píše, že Nanebevzetí Panny Marie 
je: „Svatými Otci pojednáváno jako něco, co bylo mezi křesťany už známé a uznávané.“ V textu následují citace Jana 
Damašského a dalších (viz např. 2. čtení v denní modlitbě církve z příslušné slavnosti). 
Nejdůležitější rovinou je nepochybně rovina teologická. Je pravda, že nemáme přímou biblickou výpověď ani jiné 
věrohodné historické zprávy o místu, čase a způsobu Mariině smrti. To však ještě nutně neznamená, že k této otázce 
nemá učitelský úřad co říci. 
Celou katolickou nauku o Panně Marii lze právem vnímat jako konkretizaci společenství člověka s Bohem v milosti. 
Díky Marii tak lze podstatné výpovědi křesťanské víry o člověku nahlížet na konkrétním člověku. Celé učení o Marii 

se odvíjí od jejího vztahu k Ježíši Kristu, Božímu Synu, Spasiteli. Ze vztahu mezi Bohorodičkou a jejím Synem lze 
usoudit nejen na význam Mariina života, ale i důležitost její smrti. (To, že zemřela, není součástí dogmatu, ale bývá to 
obvykle předkládáno jako součást lidské přirozenosti). 
Jestliže věříme, že Maria je ve víře a v milosti jedinečným způsobem spojena s Kristovým vykupitelským dílem 
(biblicky solidně doloženo) a jestliže součástí tohoto díla je také překonání smrti, pak Maria je s Kristem spojena i v 

jeho zmrtvýchvstání. Tato nauka je teologicky konzistentní a neodporuje výpovědím Písma. 
Na závěr zmíním rovinu ekumenickou: Pravoslavná církev je zdrženlivá především z důvodu (ne)uznání papežské 
autority. Církve vzešlé z reformace obvykle odmítají tento článek víry nejenom z důvodů absence přímého svědectví v 
Písmu (princip Sola Scriptura je dnes už prakticky neudržitelný) ale především z obavy o Boží jedinečnost. Nevím, 
není-li to příliš odvážné, ale zdá se, že ani jedni ani druzí nemají zásadní výhrady ke způsobu, jakým katolická církev 
interpretuje výše uvedené biblické texty. 
Jakkoli tato odpověď není ani zdaleka vyčerpávající (například zcela opomíjím výklad toho, co je to dogma), snad Vám 
přesto poskytne prvotní orientaci a podnítí Váš zájem o další studium. (Převzato z www.vira.cz) 
  

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte o detail z jakého obrazu se jedná? 
 

Otázka z 7.8.2022: Poznáte, co je na této fotografii? Jedná se 
o cínovou křtitelnici v kostele sv. Vavřince, která pochází z 
roku 1499 a byla vyrobena Ondřejem Ptáčkem. 

 

 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto  
rkfvmyto@gmail.com        tel. 465 420 983       

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (21.8.2022) 21. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 66,18-21; 2. 

čtení Žid 12,5-7.11-13; Evangelium: Lk 13,22-30 
 

https://www.bihk.cz/aktuality/kalendar-akci/kurz-samuel-10490
http://www.vira.cz/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@gmail.com
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

