
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 2. října do 9. října 2022 
 

  NEDĚLE 2. ŘÍJNA 2022 – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

    08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

     09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA FARNOST 

       11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       
   

PONDĚLÍ 3. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   10:00 – mše sv. v Ledaxu  

ÚTERÝ 4. ŘÍJNA 2022 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

STŘEDA 5. ŘÍJNA 2022 – STŘEDA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  ZA RUDOLFA VAVERKU III 

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2022 – ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 7. ŘÍJNA 2022 – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  ZA RUDOLFA VAVERKU IV 

                   19:00-20:00 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince ve VM 

SOBOTA 8. ŘÍJNA 2022 – SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA RUDOLFA VAVERKU V 

NEDĚLE 9. ŘÍJNA 2022 – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele ve Slatině 

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

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi        
 

● Po mši sv. si můžete vzadu v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. 
● Na webu farnosti najdete nové desátky živého růžence. Od 5.10. budou k vyzvednutí budou vzadu v kostele či u 

paní Boženky Mlejnkové.  

● Po 3.10., 15.00, fara: Setkání Farní evangelizační buňky.  

● Po 3.10., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

● St 5.10., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● St 5.10., 19.30, M-klub: Písně Zuzany Navarové – Martina Trochová a Adam Kubát 
● Čt 6.10., 13.30: První hodina náboženství na Knířově 

● Pá 7.10., 19.00-20.00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc. Zpovídat bude P. Stanislav Tomšíček. 
● Pá 7.10.-ne 9.10., fara: Víkend pro maminky: pátek: 20:00 22:00 večerní program, sobota: 9:00-12:00 dopolední 

program, odpoledne procházka, 19:00 22:00 večerní program 

● Pá 21.10., 18.45, fara: Setkání manželů 
 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● 13.-16.10., Eljon: Duchovní obnova pro manželské páry. Více info: https://www.eljon.cz/cs/46-duchovni-obnova-

pro-manzelske-pary  

● 17.-21.10., Eljon: Poustevnický pobyt. Více info: https://www.eljon.cz/cs/8-poustevnicky-pobyt  

● 21.-23.10., Eljon: Víkend pro fotografy. Více info: https://www.eljon.cz/cs/3-vikend-pro-fotografy  

● 2.-5.11., Broumovský klášter: Broumovské diskuze. Tématem konference je Solidarita a sounáležitost. Jeden z 
diskusních panelů bude hostit prezidentské kandidáty. Více info: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/broumovske-

diskuse-12863  
 

NOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB V PLATNOSTI OD 1.10.2022: 

Večerní mše sv. v týdnu budou od 18.00 ve VM ve středu, pátek a sobotu, ve čtvrtek bude mše sv. v 18.00 na Vraclavi. 

Sobota: 18.00 mše sv. s nedělní platností v kostele sv. Vavřince ve VM, 1. neděle v měsíci: 8.00 mše sv. v kostele 

v Zámrsku, 2. neděle v měsíci: 8.00 mše sv. v kostele na Slatině, 3. neděle v měsíci: 8.00 mše sv. v kostele na Knířově, 

4. neděle v měsíci: 8.00 mše sv. v kostele na Slatině. Mše sv. v 9.30 ve Vysokém Mýtě a v 11.00 na Vraclavi každou 
neděli. 
 

ZAMYŠLENÍ: Cele nás zapoj do své služby. Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, čistotě a 

obětavosti. Do jaké služby mě má Panna Maria zapojit? Co nám přinese zapojení se do Mariiny služby? Bude nás tato 

služba odlišovat od jiných? Čteme více Písmo svaté, abychom Bohu naslouchali a více se mu podobali? Co to znamená 

podobat se Panně Marii? Prosíme Pannu Marii, aby nám udělila, dala lásku k Bohu...? Vidíme a obdivujeme u Panny 

Marie cnosti lásky, pokory, čistoty a obětavosti? 

 

EVANGELIUM: Lk 17,5-10 Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako 
hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás. Když někdo z vás má 
služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: 
`Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad 
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potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, 
řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'“ 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE 

Můžete mi pomoci objasnit modlitbu živého růžence včetně příslibů Panny Marie těm, kdo se do bratrstva 
živého růžence zapojí? 

Síla společné modlitby 

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše 
nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu 
života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k 
Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem 
"Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním 
darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit 
za misie. 

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 
20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k 
modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí 
celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s 
Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení 
nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby. (Převzato 
z www.vira.cz) 

V naší farnosti je do modlitby živého růžence zapojeno celkem více než 60 lidí. Pokud se chceš stát jedním z nich, 
kontaktuj Radku Blajdovou. Více info: https://farnostvmyto.cz/jak-se-zapojit-do-zivota-farnosti/zivy-ruzenec/  

 

 

V neděli 25. září navštívili naši farnost na své šestidenní cestě po ČR p. Foucault z Holandska spolu se svým otcem. Po 
prohlídce kostela nám v rámci farní kavárny p. Foucault mimo jiné ukázal foto manželky i čtyř dětí a říkal, že když má 
u nich někdo z rodiny narozeniny, tak jako dárek dostává výlet – a tak vzal svého tatínka sem. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento reliéf? 
 

Otázka z 25.9.2022:. Víš, kde je tento detail? Tohoto kytaristu 

najdete v presbytáři kostela sv. Vavřince. 
 

 

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 (9.10.2022) 28. neděle v mezidobí: 1. čtení: 2 Král 
5,14-17; 2. čtení: 2 Tim 2,8-13; Evangelium: Lk 17,11-19 
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