
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 9. října do 16. října 2022 
 

    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         

 

PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   15:30 – mše sv. v Penzionu  

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 2022 – ÚTERÝ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 12. ŘÍJNA 2022 – STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2022 – ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 14. ŘÍJNA 2022 – PÁTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                   18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  ZA VLADIMÍRA LNĚNIČKU (+16.10.2019) 
SOBOTA 15. ŘÍJNA 2022 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
             ZA ANTONÍNA ANDRLEHO, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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        
 

● Vyzvedněte si prosím vzadu v kostele či u paní Boženky Mlejnkové desátky živého růžence. 

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

● Po 10.10., 15.00, fara: Setkání Farní evangelizační buňky.  

● St 12.10., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● Pá 21.10., 18.45, fara: Setkání manželů 

● So 22.10., Sportcentrum: Orel jednota VM zve na Mezinárodní orelský turnaj dvojic v bowlingu 

● 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. Přihlášky do 10.10. 

● Ne 30.10., 15.30, kostel sv. Vavřince: Dušičkový koncert 
● St 23.11: Červená středa 

 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● So 15.10., od 13.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí: Festival duchovní hudby sv. Cecílie 

● Po 17.10., 18.00, kostel Panny Marie Sněžné v Praze: X. výročí blahořečení 14 pražských mučedníků 

● 21.-23.10., klášter Hoješín: Víkend pro matku a dceru 14-18 let. 

● 12.10.-7.12., každá středa 18.00-20.00, HK Nové Adalbertinum: Společná příprava na život v manželství.  
● 11.-12.11., Olomouc: Konference o evangelizaci, https://www.evangelizace.cz/konference2022/  

● 24.11., 1.12., 12.1., 17.00-20.00: Odevzdávám se ti, přijímám tě… Online kurz symptotermální metody.  

Plakátky na výše uvedené akce najdete ve vitrínce. 
 

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. 
 

EVANGELIUM: Lk 17, 11-19 Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když přicházel do 
jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 

Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že 
je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to 
Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a 
vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ 
 

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


ZAMYŠLENÍ: Daruj nám milost, abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého okolí. 
Kdy v životě Panny Marie mohli lidé v jejím okolí vnímat boží lásku? Co udělala Panna Maria, aby mohli lidé v jejím 
okolí vnímat boží lásku skrze ni? Co můžeme udělat my, aby mohli lidé v našem okolí vnímat boží lásku skrze nás? 

Jak se při tom inspirujeme u Panny Marie? Jakým jiným slovem byste nahradili slovo „vyzařovali“? 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 3.10.2022: 

Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: 
- Program bohoslužeb: V neděli 4.9.proběhlo setkání se zástupci farností a bohoslužby byly na základě požadavků P. 
Tomšíčka od 1.10.2022 upraveny dle nového rozpisu. 

- Děti v kostele: Pracovní listy Malý oslík se zatím tisknout nebudou, P. Tomšíček se po mši sv. domluví s rodiči, zda 
chtějí pracovní listy Malý oslík či jiné a jakým způsobem by je mohly využívat. 
-  Dny evropského kulturního dědictví: Proběhly ve dnech 10.-11.9.2022 a návštěvnost byla následující: kostel sv. 

Vavřince: cca 485 návštěvníků, Nejsvětější Trojice: 117 návštěvníků. 

 

NOVÉ BODY K JEDNÁNÍ:                        

1) Odemykání kostela květinovým a úklidovým skupinkám: Květinové a úklidové skupinky si budou mezi sebou 
předávat klíč od zákristie, aby mohly v pátek vykonávat v kostele svoji službu. Podrobnou informaci jim předá Marie 
Severová. Pokud budou potřebovat jít do kostela jiný den než v pátek, po-st se můžou obrátit na Radku Blajdovou, 

v další dny na P. Tomšíčka. 
 

2) Jak podpořit mládež k účastni na Celosvětovém setkání mládeže v Portugalsku (1.-6.8.2023): Byla diskutována 
možnost zapojit mládežníky do průvodcovské služby kostela. Jolana Morávková zjistí jejich časové možnosti k této 
pravidelné službě, prozatím alespoň v adventu a v závěru roku. Průvodcovskou službu by mohlo podpořit město, P. 
Tomšíček prověří finanční možnosti, ev. by je podpořila farnost. Dále zazněl návrh, že by se mohli zapojit např. do 

výroby adventních věnců apod., výtěžek jejich prodeje by byl určen na cestu do Portugalska. 
 

3) Příležitost ke svátosti smíření: P. Tomšíček bude zpovídat čtvrt hodiny přede mší sv. v kostele sv. Vavřince ve 

zpovědnici u oltáře sv. Josefa kvůli většímu soukromí penitentů. Svátost smíření před Dušičkami proběhne v kostele 

sv. Vavřince ve středu 26.10.: 14.30-17.00 bude zpovídat P. Mistr, 17.00-18.00 a ev. po mši sv. P. Tomšíček. 
 

4) P. Tomšíček seznámil PR s probíhajícími stavebními úpravami na faře, kt. byly projednány s ekonomickou radou. 

Jedná se o instalaci nového kotle na dřevoplyn, oprava elektroinstalace a úprava koupelny v 1. patře.  
 

5) Na Slavnost posvěcení kostela 16.10. bude dětská mše sv., hrát bude Sboreček. 
 

6) Misijní jarmark 23.10.: Bude mít na starosti Jiří Zelenka, který před kostelem zajistí jarmark s případným 
občerstvením. Osloví se farnost, zda může napéct něco sladkého do jarmarku. 
Jinak je potřeba se zamyslet, kdo by se mohl stát moderátorem misijního klubka. 
 

7) Dušičkový koncert organizovaný Mezinárodní uměleckou agenturou Tanellno se uskuteční v kostele sv. Vavřince 
v neděli 30.10. v 15.30. 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 200 Kč, děti do 10 let zdarma. https://www.facebook.com/tanellno  
 

8) Mše sv. na Dušičky:  

Ne 30.10. 8.00 mše sv. v Zámrsku. Út 1.11. 16.00 pobožnost na hřbitově ve VM, 17.00 mše sv. ve VM. Prosíme ty, 
kteří můžou někoho ze hřbitova odvést autem do kostela, aby nabídli svoji službu. St 2.11. 18.00 mše sv. ve VM, Čt 
3.11. 18.00 mše sv. na Vraclavi, Pá 4.11. 18.00 mše sv. ve VM, 19.00 Nikodémova noc + svíce za zemřelé, Ne 6.11. 

8.00 mše sv. v Zámrsku. Ještě budou domluveny pobožnosti na hřbitově na Slatině a v Knířově. 
 

9) Adventní duchovní obnova: Proběhne v neděli 11.12. V 9.30 bude mše sv. ve VM, po ní bude následovat na faře 

občerstvení a v 10.45 začne přednáška. Bylo navrženo, aby děti měly samostatný program v Orlovně. Jolana Morávková 
zjistí, zda by s ním mohli mládežníci pomoct. Následovat bude společný oběd a ve 14.00 společná pěší pouť na Knířov, 
starší můžou dojet ev. auty. V kostele na Knířově bude duchovní obnova zakončena v 15.00 společnou modlitbou. 
Přednášející bude upřesněn. 
 

10) Nikodémova noc: P. Tomšíček bude zpovídat ve zpovědnici u oltáře sv. Josefa. První část Nikodémovy noci bude 
tichá adorace, v druhé části bude hrát meditativní hudba. 
 

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

Otázka z 2.10.2022:. Kde najdete tento reliéf? 
 

 

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 (16.10.2022) 29. neděle v mezidobí: 1. čtení: Ex 

17,8-13; 2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2; Evangelium: Lk 18,1-8 

 

https://www.facebook.com/tanellno
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@gmail.com
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

