
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 28. srpna do 4. září 2022 

 
   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)   

 

  
 

PONDĚLÍ 29. SRPNA – PAMÁTKA UMUČENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 

                   15:30 – mše sv. v Penzionu (PST) 

ÚTERÝ 30. SRPNA 2022 – ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 31. SRPNA 2022 – STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ            

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) ZA MILOSLAVA VOSTŘELA (+30.8.2019)  

ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022 – ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)  
PÁTEK 2. ZÁŘÍ 2022 – PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)   
            ZA JANA VONDRÁČKA, BRATRA JOSEFA A RODIČE              

 19:00-20:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PST)  
                    17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST) ZA ŠTĚPÁNKU PODZIMKOVOU, MANŽELA  
                                JAROSLAVA A DCERU STANISLAVU A CELOU RODINU 

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ 2022 – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

● Každý den bude od 20.30 do 21.30 nasvícená vitráž sv. Vavřince. 

● 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. 

● Út 30.8., 13.00-19.00: Prázdninový pobyt Světélka na Knířově tentokrát na téma sv. Mikuláš 

● Ne 4.9., 17.00, fara: Setkání zástupců farností – zamyšlení se nad novým nastavením programu bohoslužeb 

● 5.-8.9., Marianum, Janské Lázně: Pobyt pro manžele 55+ v Krkonoších. Zájemci se mohou hlásit v Diecézním centru 
pro seniory, tel.: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz . Plakát ve vitríně. 

● So 10.9. a ne 11.9.: Dny evropského kulturního dědictví: Prosíme o podporu se zajištěním hlídání našich památek 
v níže uvedených časech. Zapisovat se můžete do tabulky uprostřed kostela či na webu. 

● So 17.9., od 15:30, Letohrad-Orlice: Den charity s koncertem Michala Horáka. Plakát ve vitrínce. 
● Čt 29.9., Hradec Králové: XVI. diecézní setkání seniorů. Plakát ve vitríně. 
● So 1.10. Chlumek v Luži: Charitní Pouť lidí dobré vůle – pěšky, na kole, autobusem i online 

● So 1.10., 10.00, Koclířov: Požehnání kopie kaple Zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě 

● Nabízíme k prodeji nové číslo Šalamounek a Diecézní kalendář na rok 2023 (Recepty z klášterních kuchyní). 
● Nedělní sbírka ve VM z 14.8.: … Kč, 21.8. .: … Kč. Bohu díky! 

 

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: 
*Sobota 10.9.2022 

Kostel sv. Vavřince 10.00-15.00 

                Komentovaná prohlídka 14.00 (jednorázově ve skupině) 
                Vstup do věží 14.30 (jednorázově ve skupině) 
Kostel Nejsvětější Trojice 14.00-16.00 
  

*Neděle 11.9.2022 

Kostel sv. Vavřince 10.00-12.00 

                Komentovaná prohlídka 10.10 (jednorázově ve skupině)  
                Vstup do věží 10.40 (jednorázově ve skupině) 
 

EVANGELIUM: Lk 14,1.7-14 Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali 
si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván 
na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval 
tebe i jeho, by přišel a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš 
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pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ 
To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 
bude povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné ani 
bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a 
mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při 
vzkříšení spravedlivých.“ 

 

KURZ DUCHOVNÍHO DOPROVÁZENÍ 2022-2023 

V příštím akademickém roce se na CMTF UP v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je určen všem, 
kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit, kněžím, řeholním osobám i 
laikům. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní 
život. Na praktickou část bude proveden výběr z přihlášených účastníků teoretické části. Více informací na 
https://doprovazeni.cz . Odkaz pro přihlašování: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2517/detail/terms . 

 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 22.8.2022: 
1) Varhaník Pavel Diblík: P. Tomšíček doporučuje, aby se našel dobrovolník, kt. by byl při mši sv. s varhaníkem 
Pavlem Diblíkem na kůru a pomáhal mu. PR se zamýšlí, jakým způsobem více integrovat Pavla Diblíka do života 
farnosti a nabídnout mu přátelství a čas. Koordinátorem nabídek bude Jiří Zelenka. 
 

2) Společenství: P. Tomšíček by rád nabídl v našich farnostech nabídl např. tato společenství: Setkávání manželů, 
Setkávání maminek, Setkávání tatínků/mužů a Evangelizační společenství manželů, Společenství mladých, Setkávání 
seniorů. Dále se zamýšlí nad tím, jak nabídnout náboženství/diskuzní skupinky o víře pro střední školy. 
Mládežníci plánují založit spolčo.  
 

3) Adorace v kapli na faře: P. Tomšíček by rád nabídl možnost adorace v kapli na faře. Časy budou upřesněny. 
 

4) Péče o chudé: P. Tomšíček dal k úvaze, zda založit potravinovou banku (ev. ve spolupráci s ekumenou). Je třeba 
oslovit farnost, aby se vytipovaly sociálně slabé rodiny, které by mohly být příjemci. Prosím, pokud o takovýchto 
rodinách víte, nahlaste je Radce Blajdové. Pokud víte o někom, kdo potřebuje oblečení, můžete se obrátit na 
Stanislava Hermana, dobrovolníka Červeného kříže. 
 

5) Program bohoslužeb: P. Tomšíček chce upravit bohoslužby tak, aby v sobotu odpoledne byla pouze jedna mše sv. 
s nedělní platností a v neděli pouze 3 mše sv. během dopoledne. Vyzve tedy zástupce všech farností, aby se domluvili, 
jakým způsobem nastavit nový program bohoslužeb. Navrhnutý termín setkání je neděle 4.9. v 17.00 na faře ve VM. 
Mše sv. v pátek bude přesunuta na 18.00, aby byla přístupnější pro ty, kteří končí v práci v později. Do budoucna by 
po ní mohlo následovat jedno ze setkávání. 
Dále se zamýšlí nad tím, jakým způsobem více propojit život mezi jednotlivými farnostmi. Např. farní den nebo 
duchovní obnovu farnosti, tzn. mít v neděli pouze jednu mši sv. – společnou pro všechny farnosti – spojenou 

s obědem a odpoledním programem. 
 

6) Nedělní obědy: P. Tomšíčkem prosí, kdybyste byli ochotni ho pozvat na návštěvu nebo nedělní oběd, aby měl více 
příležitost seznámit se s novými farníky. 
 

7) Děti v kostele: P. Tomšíček navrhuje dát dětem pracovní list malého oslíka již na začátku kázání a říct jim 
k evangeliu pár slov a pak pozvat děti jen s obětními dary a ev. vyplněným pracovním listem. Dětem by se během 
kázání mohly věnovat např. Terezka Víchová a Alžběta Zelenková. Dětské mše sv. budou probíhat 3. neděli v měsíci 
a P. Tomšíček by uvítal vždy pomoc jedné rodiny, která by mu pomohla připravit program pro děti. 
 

8) Dny evropského kulturního dědictví 10.-11.9.2022: Domluva nad zajištěním služeb. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Znáte všechny liturgické barvy? 
 

Otázka z 21.8.2022: Kde najdete tuto sochu? Jedná se o 
Madonnu ze Zámrsku. 

 

 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto  
rkfvmyto@gmail.com        tel. 465 420 983, 732 513 972      

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (4.9.2022) 23. neděle v mezidobí: 1. čtení: Mdr 9,13-

18; 2. čtení: Flm 9b-10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33 
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