
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 7. srpna do 14. srpna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 8. SRPNA – PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE 

                   17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ÚTERÝ 9. SRPNA 2022 – SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE 

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

STŘEDA 10. SRPNA 2022 – SVÁTEK SV. VAVŘINCE              

ČTVRTEK 11. SRPNA 2022 – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

PÁTEK 12. SRPNA 2022 – PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PST)                            

SOBOTA 13. SRPNA 2022 – SOBOTA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                    17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Prokop Brož) – uvedení do funkce P. Stanislava   
                                Tomšíčka ZA MARII ŠEDOVOU, MARII HAVLOVOU A CELÝ ROD 

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)   
 

 P. Stanislav Tomšíček (v ohláškách bude označován pod zkratkou PST) je ve dnech 1.-11.8.2022 na duchovních 
cvičeních. Zastupuje ho bude P. Zdeněk Mach (tel. 603 275 062). 

 So 13.8., 17.30: P. Prokop Brož uvede P. Stanislava Tomšíčka do funkce 

 Na webu farnosti najdete fotogalerii z koncert Pavla Helana. 

 Nabízíme k prodeji nové číslo Šalamounek a Diecézní kalendář na rok 20223 (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. 

 Nedělní sbírka ve VM z 31.7.: 7.699 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Lk 12,32-48 Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k 
němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná a 
vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když 
přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve 
je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, 
jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. 
I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství 
jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, 
aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám 
vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: ‘Můj pán hned tak nepřijde,’ a začal 
tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, 
ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle 
nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho 

dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“ 
 

CO NOVÉHO ČEKÁ P. PAVLA MISTRA? 

Odcházíš do Dolní Dobrouče, jaké další farnosti budou ve tvé správě? 

Vlastně přebírám jenom „jednu“ farnost, pod kterou byly sloučené farnosti Ostrov, Hnátnice, Horní Dobrouč a patří 
k nim také Horákova kaple, která je v soukromém vlastnictví, a kaple na Lanšperku, kde probíhají církevní i civilní 
sňatky a patří obci. Jako patrocinia kostelů a kaplí jsou Nanebevzetí Panny Marie, Marie, matka ustavičné pomoci, sv. 

Jan Křtitel, sv. Josef, sv. Petr a Pavel a dvakrát sv. Mikuláš. V Dolní Dobrouči se farníkům v roce 2011 díky dotaci 
ROP podařilo z bývalých farních stodol vybudovat moderní D-centrum se sálem pro cca 60 lidí, klubovnami a 
mateřským centrem Krteček. Web farnosti: http://www.farnostdobrouc.cz/  

Jaké příležitostí setkat se s farníky z Dolní Dobrouče jsi již měl? 

Na konci června jsem do Vysokého Mýta pozval pastorační a ekonomickou radu z Dolní Dobrouče, abychom jim 

prezentovali službu, která ve Vysokém Mýtě probíhala a jakým aktivitám jsme se věnovali. V červenci jsem pak sloužil 
mši sv. pro skauty z Dolní Dobrouče na táboře u Slatiňan, kde bylo překvapivě asi 60 dětí. Dále se potkávám s těmi, 
kteří mi pomáhají připravit bydlení na faře v Dobrouči. 

NEDĚLE 7. SRPNA 2022 – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Lubor Dobeš)   

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

 

http://www.farnostdobrouc.cz/


Kostel v Dobrouči a Hnátnici 

Co chceš vzkázat svým farníkům? 

Postupně jsme začali realizovat nový úkol, který je spojený s nepříjemným stěhováním a dalšími nejistotami. Budeme 

podobně jako Petr a ostatní apoštolové „zažívat bouři“, která nás ale přivede k upevnění důvěry k Bohu. 

   
Mše sv. pro skauty z Dolní Dobrouče.                                   Mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči. 

  
Fara v Dolní Dobrouči.                                                        D- centrum v Dolní Dobrouči. 

   
PODĚKOVÁNÍ: 
Již jsme si děkovali navzájem za mnoho věcí, ještě bych chtěl také 
doplnit poděkování farnosti Zámrsk panu Ing. Zbyňku Neudertovi 

za aktualizaci projektu odvodňovacího kanálku u kostela sv. Martina. 

Práce se sice nepodařilo zahájit, ale projekt je kompletně připravený včetně stavebního povolení.  
Dále doplňuji poděkování panu Mgr. Jaroslavovi Korbelovi, který se o prázdninových středách ujal otevírání kostela 
sv. Vavřince a prezentace restaurovaného obrazu a oltáře. 
Rád bych poděkoval těm, kdo přijali prosbu o pomoc při stěhování, tj. Pavlu Benešovi, Ladislavovi Přikrylovi, 
Lukášovi Žampachovi, Janu Motyčkovi, Janě Rohlíkové, Petrovi a Jiřině Smolákovým. Další nabízenou pomoc bychom 
mohli uplatnit při doklizení fary a přípravě na předání. 
Dále se s vámi loučí Ukrajinky Dasha a Uliana Shlapak, které 10.8. odjíždějí zpět domů na Ukrajinu, a Oksana a Gleb 

Kovchur a maminka Oksany Nadiia Hirenko, která k nám dorazila z Ukrajiny 25.7., a které se budou spolu s P. Pavlem 

Mistrem stěhovat příští týden na faru do Dolní Dobrouče. 
 

   

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, co je na této fotografii? 
 

Otázka z 31.7.2022: Kde najdete tento domeček? Tento domeček 
pro děti najdete na farní zahradě ve Vysokém Mýtě a jedná se o dar z prostředků tábora 

pro malé farníky. 
 

 

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

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (14.8.2022) 20. neděle v mezidobí: 1. čtení: Jer 38,4-6.8-10; 

2. čtení: Žid 12,1-4; Evangelium: Lk 12,49-53 

 

VYÚČTOVÁNÍ SBÍRKY NA OSVĚTLENÍ 
KOSTELA: 

Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli na nové 
osvětlení kostela. V třídílné pokladničce se 
vybralo celkem 63.003 Kč a dále děkujeme 
těmto dárcům: Šenk Jaroslav, Loskotová Eva, 

Kalábová Anna, Holková Ivana, Schejbalová 
Václava, Kalábová Anna, Štanglica Bohumil, 
Korbel Jaroslav, Nováková Jiřina, Štohanzl 
Milan, Částková Ludmila a Vomela Jiří. 
Celkem se tedy vybralo 160.803 Kč. Náklady 

na osvětlení hlavního oltáře firmou Kuběnský 
činily 248.883 Kč. 

 

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

