
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 11. září do 18. září 2022 

 
  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   
  

PONDĚLÍ 12. ZÁŘÍ – PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   15:30 – mše sv. v Penzionu  

ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

STŘEDA 14. ZÁŘÍ 2022 – SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

 13:00-16:00 – adorace za mír na Ukrajině v kapli na faře 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA MÍR NA UKRAJINĚ 

 17:00 – 20:00 – adorace za mír na Ukrajině v kostele sv. Vavřince ve VM 

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   
PÁTEK 16. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA LUDMILU ŠIMKOVOU A NA PODĚKOVÁNÍ 

            ZA BOŽÍ POMOC VE VŠECH POTŘEBÁCH  

SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2022 – SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku   
                    17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA ZEMŘELÉHO                               

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ 2022 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
              ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

 13:30 – mše sv. v kostele v Knířově    
 

● Děkujeme všem, kteří se zapojili do zpřístupnění našich kostelů v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. 
Dnes po mši sv. proběhne komentovaná prohlídka a v 10.40 je možný vstup do věží. 

● Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. Vrátit je můžete u Jiřiny Smolákové v kostele nebo 

donést na faru v pondělí 19.9. či úterý 20.9. 
● Ne 11.9., 17.00, před kostelem: Koncert sboru Otakar 

● St 14.9., 17.30, fara: pravidelné Setkávání nad liturgickými texty následující neděle 

● St 14.9.: Adorace za mír na Ukrajině. Zapisujte se k adoraci na seznam uprostřed kostela či na webu. 

● Pá 16.9.,18.45, fara: Setkání manželů 

● Ne 18.9.: Sbírka na církevní školství 
● St 21.9., 15.00, fara: Setkání seniorů 

● Pá 23.9., 18.00, Den otce Pia, mše svatá, meditace, adorace. 
● Po 26.9., fara: První hodina náboženství 
 

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 

 

NOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB V PLATNOSTI OD 1.10.2022: 

Sobota: 18.00 mše sv. s nedělní platností v kostele sv. Vavřince ve VM 

1. neděle v měsíci: 7.30 mše sv. v kostele v Zámrsku 

2. neděle v měsíci: 7.30 mše sv. v kostele na Slatině 

3. neděle v měsíci: 7.30 mše sv. v kostele na Knířově 

4. neděle v měsíci: 7.30 mše sv. v kostele na Slatině 

Mše sv. v 9.00 ve Vysokém Mýtě a v 10.40 na Vraclavi zůstávají každou neděli. 
 

EVANGELIUM: Lk 15,1-10 Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé 
Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto 
ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když 
ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, 
protože jsem našel svou ztracenou ovci.ʼ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který 
se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset 

https://ditevsrdci.cz/cz


stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji 
najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ̒ Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem 
ztratila.ʼ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ 
 

ZAMYŠLENÍ: 
Všechno, co jsme, co milujeme a máme, vkládáme s plnou důvěrou 
ve tvou mocnou ochranu a pod tvé mateřské požehnání. 
Abychom se mohli odevzdat zcela, musíme vědět co, koho odevzdáváme. 
Tedy kým doopravdy jsme? v rodině, ve farnosti, v zaměstnání? 

Proč máme odevzdat všechno? 

Proč s plnou důvěrou? Co tuto důvěru narušuje? 

Co je to Mariina mocná ochrana? 

Co nám přinese Mariino požehnání? 
 

NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE: 
 Katolická teologická fakulta v Praze vypsala na akademický rok 

2022 – 2023 řadu velmi zajímavých kurzů. Zájmové programy jsou 
určeny nejširší veřejnosti a sestaveny jako přehledy oborů teologie, 
dějiny uměni, historie a literatury, nebo dílčích témat v rámci těchto 
oborů. Specializované programy mohou být zajímavé pro specifické 
skupiny lidí, kteří pracují v církvi nebo mimo ni, jako rozšíření jejich 
znalostí, schopností a měkkých dovedností. Jde tak například o kurz: 
V co věří křesťané nebo Dějiny umění či Kde se zrodila Apokalypsa 

a co nám dnes má říct? Více o nabídce i způsobu přihlašování na 
webu. Přihlásit se je třeba do 21.9.2022. 
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-1.html  

 Obláti z Plas vás zvou na druhý ročník teologické on-line školy, 
který bude v novém školním roce probíhat poslední čtvrtek v měsíci 
vždy od 19:00 do 21:00. Po úspěšné premiéře věnované apoštolské 
exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium se letos zaměříme na 
biblistiku, zvláštním způsobem pak na Lukášovo evangelium. 
https://zpravy.cirkev.cz/on-line-vecerni-skola_13446  

 Sestry františkánky z Hoješína u Seče zvou děvčata od 13 do 17 let 
na duchovní obnovu na téma Pro koho bije moje srdce? Uskuteční 
se od 21.10. do 23.10. https://hojesin.signaly.cz/hojesin/pozvani/  

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: POVINNÁ VÝUKA 
NÁBOŽENSTVÍ 

Dobrý den, zajímal by mě Váš názor na povinnou výuku náboženství v Polsku. Mám hodně nevěřících 
kamarádů, kteří mi často říkají, že víra je přece dobrovolná a svobodná a že právě povinná výuka 

náboženství v Polsku je projev "fanatismu" církve, když nutí děti, aby se povinně učily náboženství proti jejich vůli, 
popřípadě proti vůli rodičů, když jsou nevěřící. Jaký je váš názor - je výuka náboženství v Polsku dobrovolná nebo 
povinná? Mají děti svobodnou volbu rozhodnutí nebo jsou postaveni do pozice, že je tento předmět pro ně povinný?  
 

Církev rozlišuje výuku náboženství a katechezi. 
Výuka náboženství se týká OBSAHU - NAUKY víry, morálky apod., katecheze se týká OSOBNÍHO PŘEDÁVÁNÍ A 
SDĚLOVÁNÍ víry. Výuka náboženství tedy pouze znamená, že podobně jako žák může získat informace o historii či 
přírodě, získá informace také o náboženství, a to nejen křesťanském. Tím, kdo v Polsku prosazuje školní výuku 
náboženství, je bývalá vládní koalice. Jak se k tomu staví představitelé polské církve, detailně ale nevím. Výuku do škol 
ale zavádí státní správa a ne církev - i když ta jistě ve věci podstatně figuruje. Státní správa je ale ze své podstaty 
regulovatelná celospolečenským názorem... Princip svobody vyznání tak myslím ohrožen není, stejně tak se nejedná o 
projev fanatismu. Podstatné je, zda předávané člověk převezme pouze jako informaci, anebo zda to přijme bytostně 
zasvé, v čemž již nikdo zavazován být nemůže... (Převzato z www.vira.cz) 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, kde je tato fotka vyfocená? 
 

Otázka z 4.9.2022: Víte, kde najdete tuto ruku? Tuto ruku 

najdete na průčelí kostela Nejsvětější Trojice, kde je 
znázorněn verš (Lk 1,35) „Sestoupí na tebe Duch svatý a 
moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“  

 

 

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 (18.9.2022) 25. neděle v mezidobí: 1. čtení Am 8,4-7; 2. 

čtení: 1 Tim 2,1-8; Evangelium: Lk 16,1-13 
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