
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 4. září do 11. září 2022 

 
   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)   

 
  

PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   10:00 – mše sv. v Ledaxu  

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ 2022 – ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 7. ZÁŘÍ 2022 – STŘEDA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ            

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM    
 17:00 – 17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM 

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 2022 – SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   
PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2022 – PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA RODINU NAVRÁTILOVU A TURTÁKOVU            

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2022 – SOBOTA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku   
                    17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA RODINU ČÁSTKOVU, ZELENKOVU, 
                                ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODŮ A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2022 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině  
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

 13:30 – mše sv. v kostele v Knířově    
 

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

● Po 5.9., 18.00, fara: Setkání rodičů a dětí z náboženství 
● Čt 8.9., 15.00: Prosíme o pomoc s úklidem Kostela Nejsvětější Trojice. Hlaste se prosím paní Severové. 
● 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. 
Sobota 10.9.2022: Kostel sv. Vavřince 10.00-15.00, komentovaná prohlídka 14.00, vstup do věží 14.30, Kostel 
Nejsvětější Trojice 14.00-16.00 

Neděle 11.9.2022: Kostel sv. Vavřince 10.00-12.00, komentovaná prohlídka 10.10, vstup do věží 10.40  
● Ne 11.9., 17.00, před kostelem: Koncert sboru Otakar 

● Út 13.9., 17.30, fara: začne pravidelné Setkávání nad liturgickými texty následující neděle 

● St 14.9.: Adorace za mír na Ukrajině. Od 13.00 do 16.00 v kapli na faře, po mši sv. do 20.00 v kostele. Zapisujte 

se k adoraci na seznam uprostřed kostela či na webu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gpm5fokzXkyybjhiQ3cwr9nlLANYBRpg7URM-UD61Wc/edit#gid=0 .. 

● Pá 16.9.,18.45, fara: Setkání manželů 

● St 21.9., 15.00, fara: Setkání seniorů 

● Hledáme dobrovolníky, kt. by byli při mši sv. s varhaníkem Pavlem Diblíkem na kůru a pomáhali mu. Dále vás 
také vybízíme, abyste alespoň někdy nabídli našemu varhaníkovi milé zázemí, např. společný sobotní večer nebo 

nedělní oběd. Koordinátorem nabídek je Jiří Zelenka, vaše návrhy a nápady jsou vítány. 
● Pokud znáte nějakou sociálně slabší rodinu, kt. by mohla být příjemcem potravinové banky, nahlaste ji Radce 

Blajdové, abychom zjistili zájem. 
 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● Čt 15.-ne18.9., Hora Matky Boží v Králíkách: Dotkni se nebe – duchovní putování rodičů, kteří přišli o dítě. Více 

info na https://ditevsrdci.cz/cz a 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 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: Přihlášku najdete na webu farnosti. 
Vysoké Mýto: Výuka náboženství ve Vysokém Mýtě začne v pondělí 26. září 2022 a bude probíhat na faře v těchto 
časech: 
pondělí 13:15-14:00 – 1.-4. třída (vyučující: Mgr. Radka Blajdová) 
pondělí 14:15-15:00 – 5.-6. třída (vyučující: Mgr. Radka Blajdová) 
čtvrtek 15:10-15:55 – 7.-9. třída (vyučující: R.D. Stanislav Tomšíček) 
Uveďte prosím na přihlášce, v kolik končí dětem výuka. 
Vraclav: Bude probíhat dle zájmu dětí. 
Knířov: Bude probíhat vždy ve čtvrtek ve škole od 13:30-14:15. První setkání se uskuteční 6. října 2022. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gpm5fokzXkyybjhiQ3cwr9nlLANYBRpg7URM-UD61Wc/edit#gid=0
https://ditevsrdci.cz/cz


 

EVANGELIUM: Lk 14,25-33 Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází 
ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být 
mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět 
věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil 
ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji 
dokončit.’ Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, 
jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, 
dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, 
nemůže být mým učedníkem.“ 

 

VÝZVA K TICHÉ ADORACI ZA MÍR NA UKRAJINĚ 14.9.2022 

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého 
Kříže. 
 

Bratři a sestry, 
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché 
adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat 
adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní 
správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek 
Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení 
Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění 
a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír. 
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK spolu s biskupy českých a moravských diecézí 
 

ZASVĚCENÍ RODINY MATEŘSKÉMU SRDCI MARIINU 

Svatá Maria, Matko Boží i matko naše, královno nebe i země, celá naše rodina se zasvěcuje tvému nejčistšímu 
srdci.  

Co znamená, že Panna Maria je naše matka? 

Co konkrétně z toho pro mě plyne ve vztahu k lidem, kteří jsou mi nesympatičtí, ubližují, …? 

Jak je možné, že můžu kdykoli poprosit, oslovit, chválit Královnu nebe a země?   
Co znamená zasvětit se? (odevzdat se jí a přijmout jí jako životní vzor a pomocnici k následování Krista) 
Chci já nebo my jako rodina po vzoru Panny Marie následovat Ježíše Krista? A také vzdát se toho, co nám v tom brání? 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Víte, kde najdete tuto ruku? 
 

Otázka z 28.8.2022: Znáte všechny liturgické barvy? 

Bílá barva je barvou světla, symbolizuje také nevinnost, čistotu a radost. 
Používá se ve Velikonočním období, o Narození Páně a dalších svátcích Páně, 
pokud se netýkají utrpení. Dále o svátcích Panny Marie, andělů a svatých, 
kteří nezemřeli mučednickou smrtí. Na slavnost Jana Křtitele (24.6.), Svátek 
stolce svatého Petra, obrácení svatého Pavla a užívá se také při pohřbech 
dětí. 
Červená barva symbolizuje lásku, utrpení a oheň. Používá se na Květnou 
neděli, Velký pátek, při slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů, 

mučedníků a o Seslání Ducha svatého. 
Zelená barva je barvou naděje a používá se v takzvaném liturgickém mezidobí.                                                                       
Fialová barva symbolizuje pokání a kajícnost a užívá se v Adventní a Postní době, dále při mších za zemřelé (všech 
věrných zesnulých) a při udělování Svátosti smíření a Svátosti pomazání nemocných. 
Růžová barva symbolizuje radost a je vhodná pro neděli „Gaudete“, tedy III. neděli 
adventní a neděli „Laetare“, tedy IV. neděli postní. 
Modrá barva je barvou čistoty a nevinnosti – používá se o svátcích Panny Marie.                                                                    
Černá barva značí smutek a smrt, používá při mších za zemřelé.     

 

 

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 (11.9.2022) 24. neděle v mezidobí: 1. čtení: Ex 32,7-

11.13-14; 2. čtení: 1 Tim 1,12-17; Evangelium: Lk 15,1-10 
 

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@gmail.com
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

