
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 21. srpna do 28. srpna 2022 

 
              NEDĚLE 21. SRPNA 2022 – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

      09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) ZA RODINU SIROVÝCH  
                      10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PST)      

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

 

PONDĚLÍ 22. SRPNA – PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY 

                   15:30 – mše sv. v Naději (PST) 
ÚTERÝ 23. SRPNA 2022 – ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 24. SRPNA 2022 – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA            

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) ZA MARII ZNOJEMSKOU 

ČTVRTEK 25. SRPNA 2022 – ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)  
PÁTEK 26. SRPNA 2022 – PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)   
            ZA INGE A ZDEŇKA HORÁKOVY, RODIČE A DUŠE V OČISTCI                          
SOBOTA 27. SRPNA 2022 – PAMÁTKA SV. MONIKY 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PST)  
                    17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)  
                                 ZA EVU ŠALAMOUNOVOU, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 28. SRPNA 2022 – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 - mše sv. v kostele ve Slatině (PST) 
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU                      

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

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

● Pro farní korespondenci používejte prosím mail rkfvmyto@gmail.com. Kontakt na P. Stanislava Tomšíčka 732 

513 972, tomsicek.stanislav@dihk.cz. Pastorační asistentka Radka Blajdová zde bude v pondělí, úterý a středu 

dopoledne, tel. 775 391 600. V tuto dobu také můžete navštívit farní knihovnu.  
● 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). 
● Po 22.8., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

● So 17.9., od 15:30, Letohrad-Orlice: Den charity s koncertem Michala Horáka. Plakát ve vitrínce. 
● Nedělní sbírka ve VM z 14.8.: … Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 13,22-30 Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do 
Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli 
těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře 
dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud 
jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud 
jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!’ Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub 
a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a 
od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou 

posledními.“ 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tuto sochu? 
 

Otázka z 14.8.2022: Poznáte o detail z jakého obrazu se 
jedná? Jedná se o dolní část oltářního obrazu Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1903 v kostele na Vraclavi. 

 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (28.8.2022) 22. neděle v mezidobí: 1. čtení: Sir 3,19-

21.30-31; 2. čtení Žid 12,5-7.11-13Žid 12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 14,1.7-14 
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CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁŽE V HRADCI KRÁLOVÉ SE ZÚČASTNILI I MLÁDEŽNÍCI Z NAŠÍ 
FARNOSTI… 

  

Celostátního setkání 
mládeže v Hradci 

Králové ve dnech 9. 

– 14. srpna se 

zúčastnilo téměř pět 
tisíc mladých. Z naší 
farnosti se na setkání 
vydala skupinka 5 

mládežníků, ke 
kterým se v sobotu 

na setkání rodin 
připojili ještě další 
farníci.  
A s jakými dojmy se 

naši mladí vrátili? 
Přečtěte si svědectví 
jedné z nich… 
 

Foto: Jolana Morávková 
a Člověk a Víra 

 

 

Když jsem se přihlašovala na CSM, viděla jsem v něm především nabídku přiblížení se k Bohu a některým z tisíců 
mladých lidí, kteří tam budou spolu se mnou. Upřímně řečeno, čím víc se blížilo, tím více se spolu s očekáváním dostavil 

i pocit strachu, že nebudu schopna prožít to opravdově, a tak silně, jak jsem sama od sebe očekávala.  
Bylo to mnohem opravdovější a silnější. 
Ovšem jinak, než jsem si myslela – a to 

hlavně od momentu, kdy mi došlo, že tohle 
setkání skutečně je o Bohu.  
Padla zde neskutečná spousta nabíjejících, 
pravdivých a (aspoň pro mne a myslím, že 
i pro spoustu dalších) přelomových 
myšlenek, zazněly chvály, které sršely 
životem, jak se do nich pokládali jak 
zpěváci, tak posluchači, započali jsme 
přátelství jak s lidmi napříč republikou, tak 
(a toho si cením ještě mnohem víc) těmi, 
které jsme měli celé ty roky vedle sebe a co 
je nejdůležitější – prohloubili jsme náš 
vztah s Bohem. 


