
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 23. října do 30. října 2022 
 

    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        
   

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

                   15:30 – mše sv. v Naději (P. Mistr) 

ÚTERÝ 25. ŘÍJNA 2022 – ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

STŘEDA 26. ŘÍJNA 2022 – STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:15-14:15 – svátost smíření v penzionu (P. Mistr) 

 14:30-17:00 – svátost smíření v kostele sv. Vavřince (P. Mistr) 

 17:00-18:00 – svátost smíření v kostele sv. Vavřince (P. Tomšíček) 

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

ČTVRTEK 27. ŘÍJNA 2022 – ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 10:00 – bohoslužba slova v Ledaxu 

 17:30-18:00 – svátost smíření v kostele na Vraclavi (P. Tomšíček) 
 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 28. ŘÍJNA 2022 – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   
            ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA, RODIČE, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 29. ŘÍJNA 2022 – SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA JOSEFA LICHTAGA A CELÝ ROD              

NEDĚLE 30. ŘÍJNA 2022 – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

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

              ZA JANA NÁDVORNÍKA, RODINU NÁDVORNÍKOVU A DUŠE V OČISTCI 

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi        
 

● Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. Na papežské misijní dílo dětí můžete přispět v rámci misijního 
jarmarku. 

● V kostele sv. Vavřince a v kapli na faře byly nainstalovány kamery, které umožňují přenos mše sv. Pokud byste 

chtěli být o přenosech informováni a chtěli dostávat odkaz na youtube, kde bude živý přenos probíhat, přihlaste se 
prosím k odběru na mailu tomsicek.stanislav@dihk.cz  

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

● Již od 25.10.2022, pokud z vážných důvodů nemůžete navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu, 

můžete, při návštěvě hřbitova, kde se třeba jen v duchu pomodlíte za zemřelé, a po splnění tří obvyklých podmínek, 
získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. V ostatních dnech lze takto získat 
odpustky částečné. 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 a modlitba Otčenáš a vyznání víry při návštěvě kostela.  

● Ne 23.10. 14.30, fara: první setkání kurzu Darování se v manželství  
● St 26.10., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● Pá 28.10., po mši sv., kostel sv. Vavřince: Modlitební skupina Otce Pia – adorace a četba z dopisu Otce Pia. 

● Ne 30.10., 15.30, kostel sv. Vavřince: Dušičkový koncert. Na programu vystoupí Marie Dvorská (1. housle České 
filharmonie), 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. 

● Pá 4.11., 19.00-20.00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc + svíce za zemřelé 

● St 23.11: Červená středa 

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

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● St 9.11., 18.00, Litomyšl, nový kostel CB: přednáška profesora Pavla Hoška Sloužím tajemnému ohni 
● 11.-12.11., Olomouc: Konference o evangelizaci, https://www.evangelizace.cz/konference2022/  

 

EVANGELIUM: Lk 18,9-14 Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl 
Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil 

a modlil se v duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že ne-jsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako 
támhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.’ Celník však zůstal stát vzadu a 
neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému!’ Říkám vám: 
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Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 
bude povýšen.“ 
 

ZAMYŠLENÍ: Dej, ať se naše rodina stane ohniskem pokoje a smíření. Svým chováním, svou modlitbou, svým 
slovem a konáním kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo klopýtají a bloudí. 
Prosíme, modlíme se, aby se naše rodina stala ohniskem pokoje a smíření? Co by nám pomohlo, aby se naše rodina 
stala ohniskem pokoje a smíření? Co nám říká v evangeliu Ježíš v Mt 5,14? Co to konkrétně pro nás znamená být oporou 
a světlem? Jak se můžeme stát světlem? Jan 8,12 
 

INTERPRETI DUŠIČKOVÉHO KONCERTU: 
Rakousko-brazilský barytonista Miguelangelo Cavalcanti je sólistou Opery Národního divadla. V roce 
2000 debutoval na scéně Státní opery jako Hrabě Luna ve Verdiho Trubadúrovi. Zpěv studoval v Recife, 
Karlsruhe, na Bachově akademii ve Stuttgartu, na Královské hudební akademii v Londýně a v Paříži. Ve 
studiích pokračoval u A. C. Mediny, E. Saque a G. Hornika. Jeho pěvecké začátky jsou spojeny s Teatro 
Nacional de Sâo Carlos v Lisabonu. V letech 1995–2001 byl sólistou Opery v Grazu. Byl stálým hostem 
v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu, účinkoval v Teatro Filarmonico ve Veroně i v operních domech 

v Lipsku, Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Basileji. V letech 2004 až 2011 byl sólistou Státní opery Praha. Ve Státní 
opeře ztvárnil řadu klíčových rolí barytonového repertoáru, např. Escamilla (Bizet: Carmen), Verdiho Rigoletta, 
Nabucca, Germonta (Traviata), Hraběte Lunu (Trubadúr), Rodriga (Don Carlo) a Amonasra (Aida), Donizettiho Enrica 

(Lucie z Lammermooru), Pucciniho Scarpiu (Tosca), Wolframa (Wagner: Tannhäuser) nebo Jochanaana (R. Strauss: 
Salome). Kromě operního repertoáru se věnuje koncertní tvorbě a věrný zůstává i brazilské hudbě.  
 

Marie Dvorská se hře na housle začala věnovat ve čtyřech letech pod vedením svého otce PhDr. Ladislava 
Dvorského. O rok později se stala žákyní pražské LŠU ve Voršilské ulici ve třídě prof. Zdeňka Vyorala, 
který ji úspěšně připravil na přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zde byla čtyři roky posluchačkou 
prof. Václava Snítila, v jehož třídě pokračovala dalších pět let na Akademii múzických umění v Praze. 
Vzdělání si dále prohloubila dvouletým postgraduálním studiem na Musikhochschule Winterthur Zürich u 
prof. György Pauka, u kterého později studovala také soukromě na Královské hudební akademii v Londýně. 

K jejím největším soutěžním úspěchům patří 1. cena na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad 
Orlicí z roku 1991, kde obdržela již dříve zvláštní ocenění – diplom za interpretaci skladeb Henryka Wieniawského. V 
letech 1994–1999 se každoročně zúčastňovala Mezinárodní letní akademie „Praha–Vídeň–Budapešť“ v rakouském 
Semmeringu, O dva roky později získala 3. cenu v mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů. V roce 1997 a opakovaně 
v roce 1998 jí bylo uděleno stipendium do New Yorku na studium v Meadowmount School of Music. V roce 2003 byla 

vybrána jako jediná uchazečka z České republiky k účasti na sedmitýdenních mezinárodních mistrovských houslových 
kurzech Keshet Eilon v Západní Galileji v Izraeli, které jsou pod patronací Maestra Shlomo Mintze. V Izraeli měla 
možnost se zdokonalit též u Eduarda Grache. V roce 2003 a opakovaně roku 2004 se v Anglii účastnila Londýnských 
mistrovských houslových kurzů u prof. G. Pauka. V roce 2013 vedla masterclass na hudební škole British School Al 
Khubairat v Abú Dhabí v rámci koncertního turné České filharmonie do Spojených arabských emirátů. 
 

Noema Erba je česká operní pěvkyně působící převážně v zahraničí. Představila se publiku koncerty v Chile 

v Santiagu de Chile, na Filipínách v Manile, na Taiwanu ve městě Taichung. Vystoupila v mnoha rolích ve 
Státní opeře Banská Bystrica na Slovensku, v Teatro Verdi 
v Pise v Itálii, v Divadle J. K. Tyla v Plzni v České 
republice, na Amman Opera Festivalu v Jordánsku. Dále 

ve Florencii v Itálii: Forte Belvedere, Basilica Santissima 
Annunziata. V divadle Ariston i v divadle Centrale v Sanremu v 

Itálii, v divadle Teatro Moderno v Grossetu v Itálii atd. V poslední 
době vystupuje stále častěji také v Praze např. v Paláci Žofín, v 
Katedrále sv. Klimenta, v Obecním domě. 
 

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

Otázka z 16.10.2022: Kde 

najdete tento kříž? Jedná 
se o kříž z lidových misií 
v boční předsíňce 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 (30.10.2022) 31. neděle v 
mezidobí: 1. čtení: Mdr 11,22-12,2; 2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2; 

Evangelium: Lk 19,1-10 
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