
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 16. října do 23. října 2022 
 

 NEDĚLE 16. ŘÍJNA 2022 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   08:00 – mše sv. v kostele na Knířově 

    09:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – Slavnost posvěcení kostela  
     ZA FARNOST 

      11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       
   

PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

                   15:30 – mše sv. v Penzionu  

ÚTERÝ 18. ŘÍJNA 2022 – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY 

STŘEDA 19. ŘÍJNA 2022 – STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději  
 18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  ZA JITKU HOLEČKOVOU (+19.10.2019) 
ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2022 – ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 21. ŘÍJNA 2022 – PÁTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  ZA P. FRANTIŠKA BENEŠE 

SOBOTA 22. ŘÍJNA 2022 – SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
             ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY TRÁVNIČKOVY 

NEDĚLE 23. ŘÍJNA 2022 – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 

 08:00 – mše sv. v kostele na Slatině 

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

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi        
 

● Po mši sv. zveme děti a mládež do Sportcentra na bowling. 

● Na stolku uprostřed kostela můžete doplňovat do seznamu, který se 2.11. ponese v obětním průvodu, vaše zesnulé 
v posledním roce. 

● Pá 21.10., 18.45, fara: Setkání manželů 

● Ne 23.10.: Misijní neděle: Prosíme o pomoc s napečením koláčů do misijního jarmarku, jehož výtěžek bude 
věnován na podporu misií. Kdo byste mohl s organizací jarmarku pomoct, hlaste se prosím Jiřímu Zelenkovi (tel. 
703 178 592). Zároveň proběhne při mši sv. sbírka na Papežská misijní díla. 

● Od ne 23.10. bude na faře ve VM probíhat kurz Darování se v manželství. Jedná se o 10 setkání 1x za měsíc. Kurz 
vede P. Tomšíček a manželé Blažkovi. Je určen pro ty, kdo chtějí prohloubit svůj manželský vztah nebo chtějí 
pomáhat druhým porozumět vzájemnému darování se v manželství. Více info na webu farnosti.  

● St 26.10., kostel sv. Vavřince: příležitost ke svátosti smíření: 14.30-17.00 P. Mistr, 17.00-18.00 a ev. po mši sv. 
P. Tomšíček. Jinak je příležitost ke svátosti smíření 15 min přede mší sv. 

● Ne 30.10., 15.30, kostel sv. Vavřince: Dušičkový koncert. Na programu vystoupí Marie Dvorská (1. housle České 
filharmonie), Paolo Lardizzone (tenor – nazývaný jako „mladý José Carreras“), Noema Erba (sólistka ve Státní opeře 
Banská Bystrica), Miguelangelo Cavalcanti (rakousko-brazilský barytonista - sólista Opery Národního divadla) a 
Daniel Štulpa (klavírista). Cena 300 Kč, senioři nad 65 let a děti od 10-15 let 200 Kč, děti do 10 let zdarma. 

● St 23.11: Červená středa 

● Ne 11.12., 10.45-15.00, fara, Knířov: Adventní duchovní obnova 
 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● 11.-12.11., Olomouc: Konference o evangelizaci, https://www.evangelizace.cz/konference2022/  

 

EVANGELIUM: Lk 18,1-8 Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: 
„V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň 
se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, 
přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co 
říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by 
je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ 

 

ZAMYŠLENÍ: Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, čistotě a obětavosti. 
Co je podmínkou, aby nás Maria obdarovala? Jak se můžeme podobat Panně Marii? Jakou měla Panna Maria lásku k 
Bohu? Jak se jí v tom můžeme podobat? Jak byla Panna Maria pokorná? Jak se jí v tom můžeme podobat? V čem 
spočívala ctnost čistoty Panny Marie? Jak se jí v tom můžeme podobat? Jak se projevovala obětavost Panny Marie? Jak 
se jí v tom můžeme podobat? 

 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (23.10.2022) 30. neděle v mezidobí: 1. čtení: Sir 

35,15b-17.20-22a; 2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18; Evangelium: Lk 18,9-14 

 

https://www.evangelizace.cz/konference2022/


PŘIPRAVME SE NA DUŠIČKY 

Blíží se doba „Dušiček“, kdy intenzivněji myslíme na ty, kteří nás již opustili. Tento čas je také spojený s možností 
získat plnomocné odpustky. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11.1.2020 mohou věřící v naší 
republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, 
tj. od 25.10.2022, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto 

dovolení platí po dobu 7 let. 
 

Podmínky k získání plnomocných odpustků 

Dne 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci za těchto podmínek: 

• 1. svátost smíření v okruhu těchto dní 
• 2. svaté přijímání 
• 3. modlitba na úmysl Svatého Otce 

• pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a vyznání víry 

Od 1.11. do 8.11. je možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlatnitelné 
pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze 
takto získat odpustky částečné. 
 

Příležitost ke svátosti smíření 
Vysoké Mýto - vždy 15 min přede mší sv. 

• středa 26.10., 14.30-17.00 zpovídá P. Mistr, 17.00-18.00 a ev. po mši sv. zpovídá P. Tomšíček 

• pátek 4.11., 19.00-20.00 – Nikodémova noc, zpovídá P. Tomšíček 

Vraclav – čtvrtek 27.10., 17.30 zpovídá P. Tomšíček 
 

Mše sv. a pobožnosti na hřbitovech v době Dušiček 

Vysoké Mýto 

• úterý 1.11., 16.00 – pobožnost na hřbitově u centrálního kříže (Prosíme ty, kteří můžou někoho ze 
hřbitova odvést autem do kostela, aby nabídli svoji službu.) 

• úterý 1.11., 17.00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince 

• středa 2.11., 18.00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince 

• pátek 4.11., 18.00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince 

• pátek 4.11., 19.00-20.00 – Nikodémova noc + svíce za zemřelé v kostele sv. Vavřince 

Knířov – bude upřesněno 

Vraclav – čtvrtek 3.11., 18.00 – mše sv. v kostele na Vraclavi 
Zámrsk – neděle 30.10., 8.00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

     neděle 6.11., 8.00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

Slatina – středa 2.11., 16.30 – mše sv. v kostele na Slatině a pobožnost na hřbitově 

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI: plakát ve vitrínce 

Termín: 11.–12. 11. 2022, místo: Clarion Congress Hotel Olomouc , hlavní host: Otto 
Neubauer – autor knihy Mission Possible (Doron, 2020)  
 

Program: Pátek 11. 11. 2022: 8.00 Registrace; 9.15 Modlitba chval; 9.45 Zahájení 
konference; 10.00 Kulatý stůl „Výzvy evangelizace v naší zemi“ 12.00 Mše svatá – s biskupem Josefem Nuzíkem  
15.00–16.20 a 16.40–18.00 Workshopy: 1) Otto a Carol Neubauerovi – Manželství a jeho poslání ve službě 
evangelizace, 2) Rosťa Šerý a Projekt ON – Lovcem obrů – nová evangelizace mezi mladými, 3) sr. Veronika Barátová 
– Na cestě křesťanského rozlišování, 4) Veronika Filipová – Kurzy alfa aneb víra prochází žaludkem, 5) David Loula 
– Může spolu souviset chvála a evangelizace?; 20.00-21.30 Modlitební večer – zajišťuje Projekt On  
 

Sobota 12. 11. 2022: 8.30 Modlitba chval ; 9.00 Hlavní přednáška Otto Neubauer; 10.20 Představení workshopů  
11.00 Mše sv. s arcibiskupem pražským Janem Graubnerem  
14.00–15.20 Workshopy: 1) Otto Neubauer a Maja Schanovsky – Jak roste církev?, 2) Mário Tomášik, Eduard Filo – 

Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potřeba použite aj slová!, 3) sr. Lucie Kopasová – Sdílení ve trojici (Trio), 4) P. 
Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec – Synodalita církve synodalita v církvi, 5) Světlana Mašková – 

Evangelizace na sociálních sítích  
15.40–17.00 Workshopy: 1) Otto Neubauer a Maja Schanovsky – Jak roste církev?, 2) Mário Tomášik, Eduard Filo – 

Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potřeba použite aj slová!, 3) P. Vojtěch Koukal a hosté – Proměna farnosti, 4) P. 
Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec – Synodalita církve synodalita v církvi, 5) 
Libor Kučera a Pavol Strežo – 7 vrchů; 17.30-19.00 Modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství 
 

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

Otázka z 9.10.2022: Kde najdete tento reliéf a koho znázorňuje? Jedná se o 
reliéf evangelisty Lukáše, jehož atributem je býk, neboť jeho evangelium začíná 
obětí v chrámě. Najdete ho v kostele sv. Vavřince na kazatelně. 

 

 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto  
rkfvmyto@gmail.com        tel. 465 420 983, 732 513 972      www.instagram.com/katolik.vmyto 
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