
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 25. září do 2. října 2022 
 

 NEDĚLE 25. ZÁŘÍ 2022 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině 

    09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
                ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY A JEJICH RODY 

       10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

   13:30 – mše sv. v kostele v Knířově   
   

PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ – PONDĚLÍ 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince  

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE 

STŘEDA 28. ZÁŘÍ 2022 – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA RODINU DOKUPILOVU A VAŇÁSKOVU 

ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2022 – SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ 

 10:00 – bohoslužba slova v Ledaxu 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   
PÁTEK 30. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
SOBOTA 1. ŘÍJNA 2022 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
                                 ZA RODIČE FALTYSOVY, SVATOŠOVY, LUDMILU A DUŠE V OČISTCI 

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        
 

● Po mši sv. si můžete vzadu v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. 

● Po 26.9., fara: První hodina náboženství 
● Po 26.9., fara: Setkání Farní evangelizační buňky. Pro více info kontaktujte Jaroslava Motyčku.  

● So 1.10., 18.00, sbor ČCE: Koncert dětského orchestru Musica Marcato ke 100. výročí evangelického sboru VM.  

● 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 
● Pá 7.10., 19.00-20.00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc 

● Pá 7.10.-ne 9.10., fara: Víkend pro maminky 

● Pá 21.10., 18.45, fara: Setkání manželů 
 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● Út 27.9.-st 28.9., Stará Boleslav: Národní svatováclavská pouť. Plakátek ve vitrínce. 
● Čt 29.9., Hradec Králové: XVI. diecézní setkání seniorů. Plakát ve vitríně. 
● So 1.10., 10.00, Koclířov: Požehnání kopie kaple Zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě. Apoštolský nuncius Jude 

Thaddeus Okolo a biskup Jan Vokál požehnají v Koclířově u Svitav přesnou kopii Capelinhy pro východní Evropu. 
● So 1.10. Chlumek v Luži: Charitní Pouť lidí dobré vůle – pěšky, na kole, autobusem i online. Mši svatou od 15.00 

bude sloužit generální vikář Mons. Jan Paseka, součástí programu jsou oslavy 30 let pardubické Charity a koncert 
smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka. Více: pardubice.charita.cz. 

● Charita ÚO Klub Alfa-omega zve všechny, kdo se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka a rádi by sdíleli to, co 
prožívají. Termíny: 11.10., 15.11., 20.12. v 15.30 v budově Oblastní charity ÚO, 17. listopadu 69. Více plakátek. 

● V kostele najdete letáček s nabídkou časopisu Duha pro děti cca od 5 do 12 let. http://www.mojeduha.cz/  
 

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: Vypros nám milost, abychom i v těžkých nesnázích neochvějně stáli ve víře. Pomoz nám, 
abychom se správně rozhodovali ve všech životních otázkách. 
Co děláme, když nás čeká něco náročného? S kým se radíme, koho žádáme o pomoc? Předkládáme své těžkosti v 
modlitbě Bohu? Prosíme o přímluvu Pannu Marii a svaté? Zamýšlíme se, co nám skrze události Bůh chce sdělit? 

Přemýšleli jsme o tom, že víra je milost, kterou dostáváme a zároveň naše odpověď na tuto milost? Co z to ho pro mě 
vyplývá? Co děláme pro růst a posílení naší víry? Prosíme Marii o její přímluvu? Svěřujeme se pod její ochranu? 

Vzýváme Ducha svatého, abychom se mohli správně rozhodovat? Rozhodujeme se také na základě víry, našeho vztahu 
k Bohu? Žádáme někoho, aby se s námi za naše rozhodnutí a těžkosti modlil? 

http://www.mojeduha.cz/


EVANGELIUM: Lk 16,19-31 Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den 
pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, 
co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova 
náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A 
zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože 
zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti 
tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže 
nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do 
mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’ Abrahám 
odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo 
přijde z mrtvých, pak se obrátí.’ Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby 
někdo vstal z mrtvých." 
 

V neděli při dětské mši sv., kterou tradičně doprovodil Sboreček, si děti vyzkoušely, že na dvou židlích sedět nejde... A 
poté je již čekal společný bowling ve Sportcentru. Více foto na facebooku farnosti. 

  
 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY13. 10. - 16. 10. 2022 https://www.eljon.cz/cs/46-duchovni-

obnova-pro-manzelske-pary Čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas. Zajetí na hlubinu a 
posílení v dobrém. Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím 
spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple k tomu mohou napomoci. Akce je 
vhodná pro páry, které mají chuť a touhu prožít v prostředí hor setkání s Bohem a se sebou samými. Každý den bude 
maximální prostor pro klid, ticho, odpočinek a osobní modlitbu, čeká vás společná mše svatá, přednášky, prohlubování 
a posilování manželského vztahu, možnost svátosti smíření a rozhovoru s knězem, výlety či rozjímání v horské přírodě. 
Vydáme se na cestu hledání darů i tam, kde bychom je nikdy nehledali... 
 

POUSTEVNICKÝ POBYT 17. 10. - 21. 10. 2022 https://www.eljon.cz/cs/8-poustevnicky-pobyt 

Vyzkoušet si cestu do hlubin své duše s Pánem pod odborným vedením v tichu horské přírody. Nabízíme prostředí 
vhodné k modlitbě, odpočinku a rozjímání na promodleném místě ve více než 200 let staré, zrekonstruované budově 
katolické fary. Najdete zde prostor ticha bez televize a radia; ubytování v pokojích nesoucích jména světců; kdykoli 
přístupnou horskou podkrovní kapli zasvěcenou Panně Marii a patronce misií sv. Terezii z Lisieux. Čeká vás denně mše 
svatá; 2 x za den společné setkání nad Písmem svatým. Můžete si posedět ve venkovním altánu, u krbu ve společenské 
místnosti nebo před hořícím ohněm venku u ohniště; můžete si udělat procházky po okolí nebo horské túry po 
krkonošských kopcích, protože ze střediska Eljon je to do krásné přírody jen několik kroků. Ticho střediska Eljon i 
krása našich nejvyšších hor jistě umocní setkání duše s Pánem. Přejeme pěkné poustevničení! 
 

VÍKEND PRO FOTOGRAFY 21. 10. - 23. 10. 2022 https://www.eljon.cz/cs/3-vikend-pro-fotografy 

Naučit se dívat kolem sebe a vnímat i zdánlivě banální věci, které nás obklopují. Vytěžit z minima maximum. Pozvání 
lektora ing. Ctibora Košťála: Čeká nás bohatý fotografický víkend v krásném horském prostředí. O fotografii se budeme 
nejen bavit. Budeme si na názorných příkladech ukazovat, co je pro dobrou fotografii přijatelné a čeho se vyvarovat. 
Řekneme si něco o kouzlu dobrého světla, využívání hloubky ostrosti, základy kompozice apod. Budu připraven 
reagovat na Vaše záludné dotazy, co více, budu-li vědět, rád zodpovím... Připravím rovněž soubory snímků ze života, 
které naše "vyučování" lehce odlehčí. Hlavně ale budeme fotografovat. Budete plnit zadané fotografické úkoly, které 
pak večer vzájemně okomentujeme, vyhodnotíme a jistě i pochválíme. Setkání je určeno pro všechny adepty se zájmem 
o fotografii bez rozdílu věku a již v minulosti nabytých fotografických zkušeností. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Víš, kde je tento detail? 
 

Otázka z 18.9.2022:. Odkud je tento detail? Jedná se o sochu sv. Jana 
Křtitele na oltáři Nanebevzetí Panny Marie v kostele 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 (2.10.2022) 27. neděle v mezidobí: 1. čtení: Hab 1,2-

3; 2,2-4; 2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 17,5-10 
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