
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 30. října do 6. listopadu 2022 
 

  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         
   

PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 31. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

                   15:30 – mše sv. v Penzionu 

ÚTERÝ 1. LISTOPADU 2022 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

                     16:00 – pobožnost na hřbitově u centrálního kříže ve VM 

                    17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ              

STŘEDA 2. LISTOPADU 2022 – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 16:30 – mše sv. a pobožnost na hřbitově ve Slatině 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA NAŠE VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2022 – ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 4. LISTOPADU 2022 – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 

                    16:30 – mše sv. a pobožnost na hřbitově na Knířově   

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM NA ÚMYSL DÁRCE       

                   19:00-20:00 – Nikodémova noc + svíce za zemřelé v kostele sv. Vavřince ve VM 

SOBOTA 5. LISTOPADU 2022 – SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
              ZA RODINU DVOŘÁKOVU, BEČIČKOVU, TEJMOVU, KALINOVU A DUŠE V OČISTCI              

NEDĚLE 6. LISTOPADU 2022 – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

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

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi        
 

● Dnes od 15.30 zveme do kostela sv. Vavřince na Dušičkový koncert.  
● K prodeji nabízíme nové číslo křesťanských křížovek Šalamounek. Cena 30 Kč. 
● 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.  

● St 2.11., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● Pá 4.11., 19.00-20.00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc + svíce za zemřelé. Kostel bude nasvícen svíčkami, 
vystavena Nejsvětější svátost a zpovídat bude P. Tomšíček. Dále budete moci vzpomenout na své zemřelé a zapálit 
za ně svíci. 

● Po 7.11., 18.00, fara: Setkání pastorační rady. Své podněty k jednání můžete předat členům pastorační rady. 
● Ne 20.11. 14.30, fara: první setkání kurzu Darování se v manželství  
● 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/  

● So 12.11., Opočno: Duchovní obnova pro rozvedené a znovu sezdané s P. Filipem Foltánem a Andy Loosem 
 

EVANGELIUM: Lk 19,1-10 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl 
to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé 
postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, 
podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s 
radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl 
Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ 

Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a 
zachránit, co zahynulo.“ 
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ZAMYŠLENÍ: Posiluj naši vůli usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás každodenním obětováním 
veškeré práce a všech protivenství. 
Proč usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás? Co s tím má společného naše vůle? Proč jí má Panna Maria 
posílit? Chceme usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás? Co z toho budeme mít? Nemáme z toho spíše 
strach? Proč zrovna každodenním obětováním veškeré práce a všech protivenství? 

 Naše mládež, povzbuzena ze srpnového Celostátního 
setkání mládeže v Hradci Králové, dokázala nadchnout 

další, aby společně vyrazili toto pondělí do Prahy na Godzone tour 2022. Godzone je prostor především (ale nejen) pro 
mladé plný hudby, která chválí Boha a vyvyšuje Jeho jméno, plný představení a svědectví o Božím dotyku, modlitby, 
nadšení pro Boha, a to vše je doprovázeno světelnými efekty a celkovou atmosférou… Godzone je o tom, prožít spolu 
s druhými Boží přítomnost tady a teď… 
 

ODSTARTOVALY NOVÉ KŘESŤANSKÉ PODCASTY 

S novým školním rokem odstartovaly dva nové křesťanské podcasty (zvukové pořady). Jak projekt „Bez filtru“, tak 
podcast „Na okraji“ se chtějí věnovat tématům, o kterých se příliš nemluví. 
 

PODCAST BEZ FILTRU: https://bezfiltrupodcast.cz/  

Novinářský projekt „Bez filtru“ zakládají redaktoři, kteří dříve připravovali oceňované publicistické 
pořady Radia Proglas Na dřeň či 13+. Chtějí komentovat společenské dění, každý týden přinesou i 
souhrn aktualit. Projekt se skládá ze dvou pořadů. První z nich „Týden bez filtru“. Zajímají nás aktuální témata, zároveň 
nechceme zůstávat v křesťanské bublině. Přiznáváme, že jsme křesťanští novináři, ale zajímá nás totéž, co všechny 
ostatní, jen s trochu jiným důrazem. Vždy se snažíme hledat spojitost s něčím větším a křesťanské hodnoty,“ popisuje 
pro KT Ondřej Havlíček, který má nyní na starosti především organizační stránku celého projektu. 
Druhý pořad „Příběh bez filtru“ bude mít premiéry ve čtvrtky. „Chceme být široce rozkročení. Přinášet příběhy lidí, 
kteří překonali těžké životní situace, sociální témata, problémy ve vztazích, ale i zkušenosti o životě s Bohem,“ doplňuje 
Ondřej Havlíček. Věnovat by se chtěli i ožehavým tématům, např.:  
Petr Glogar a Václav Rouček v debatě o tom, co dělá muže mužem: Co dělá muže mužem? Jak se z chlapce stává 
muž? Prospěla by naší společnosti obnova iniciačních rituálů přechodu do dospělosti? I na to se ptá v novém dílu 
podcastu Příběhy bez filtru Ondřej Havlíček. Za svými hosty vyrazil do Prahy, do debaty totiž pozvání přijal katolický 
kněz, terapeut, organizátor kurzů mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti a představený kláštera bosých 

karmelitánů Fortna Petr Glogar. Spolu s ním diskutuje Václav Rouček – hudebník, designér a autor podcastu Pochlap 
se na Radiu Wave. https://bezfiltrupodcast.cz/podcast/petr-glogar-a-vaclav-roucek-v-debate-o-tom-co-dela-muze-muzem/  
 

PODCAST NA OKRAJI: https://naokraji.art/ 

Od září 2022 můžete poslat zajímavé rozhovory v novém podcastu Na okraji. Např.:  
O evangelizaci s Josefem Prokešem: Když se řekne evangelizace, mnohým lidem vstávají vlasy hrůzou 
na hlavě. Co si pod tímto pojmem mám představit? Má nějakou jednotnou formu? Co můžu dělat já, když 
se pro hlásání evangelia cítím neschopný? Jak neodrazovat od víry, ale naopak ukazovat přitažlivost radostné zvěsti 
(evangelia)? https://naokraji.art/podcast/o-evangelizaci-s-josefem-prokesem/  

Sinčchondži!?! Poslechněte svědectví dívky, kterou se snažilo Sinčchondži získat do svého společenství. Přála si zůstat 
v anonymitě, proto jsme záměrně změnili její jméno. Budeme jí tedy říkat Lucie. Jak se Lucie se Sinčchondži setkala? 
Jak probíhala jednotlivá setkání? Kdy poznala, že něco není v pořádku? Měl odchod z kurzů Sinčchondži pro ni nějaké 
následky? https://naokraji.art/podcast/sincchondzi/ 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co se „ukrývá“ za těmito okny? 
 

Otázka z 23.10.2022: Poznáte, co je na fotce? Jedná se o mariánský 
oltář v boční lodi 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 (6.11.2022) 32. neděle v mezidobí: 1. 

čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2. čtení: 2 Sol 2,16 – 3,5; Evangelium: Lk 20,27-38 
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