
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 13. listopadu do 20. listopadu 2022 
 

  NEDĚLE 13. LISTOPADU 2022 – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   08:00 – mše sv. v kostele na Slatině 

    09:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA MANŽELE SVOBODOVI A SYNA  
                  JOSEFA, ZA MANŽELE DACHOVSKÝCH A SYNA JOSEFA A JEJICH RODY 

      11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       
    

PONDĚLÍ 14. LISTOPADU – PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

                   15:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 15. LISTOPADU 2022 – ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

STŘEDA 16. LISTOPADU 2022 – STŘEDA 33. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM  

              ZA ZEMŘELÉ JOSEFA A LUDMILU HARTVICHOVY A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 17. LISTOPADU 2022 – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 18. LISTOPADU 2022 – PÁTEK 33. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

  18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM  
SOBOTA 19. LISTOPADU 2022 – SOBOTA 33. TÝDNE V MEZDIOBÍ   

                    18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM  

              ZA VLADIMÍRA KYSILKU, VNUČKU MONIKU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 20. LISTOPADU 2022 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 08:00 – mše sv. v kostele na Knířově 

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

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi        
 

● Polovina dnešní sbírky je určena na podporu katolických médií. Sbírka 20.11. bude věnována na pojištění kostelů. 
● Po dnešní mši sv. zveme děti a mládež na společný bowling do Sportcentra. 

● St 16.11., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● adorace kaple na faře: Stř. 13.00-13.45,  Pá. 18.11., 15.00-16.00,  

● V neděli 20.11. budete mít možnost si zakoupit po mši sv. v kostele ve VM adventní věnce, které pro vás připraví 
naše mládež. Bude se jednat jak o hotové věnce, tak i o předpřipravené, kt. si budete moci sami dozdobit svíčkami. 
Výtěžek z prodeje bude věnován na podporu účasti naší mládeže na Celosvětovém setkání mládeže v Lisabonu.  

● Ne 20.11. 14.30, fara: setkání kurzu Darování se v manželství  
● Ne 11.12., 10.45-15.00, fara ve VM a závěrečná modlitba v kostele na Knířově: Adventní duchovní obnova. 

Prosíme o pomoc se zajištěním oběda. Kdo byste měl možnost se této aktivity ujmout, přihlaste se prosím P. 
Tomšíčkovi. 

● Pokud chcete sledovat přenos mše sv. z kostela a kaple na faře, přihlaste se u P. Tomšíčka. 
● St 23.11: Červená středa – Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro 

své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro 
víru. Kostel sv. Vavřince bude opět nasvícen na červeno a mše sv. bude obětována za lidi pronásledované pro víru. 

 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● So 19.11., 10.30-17.30, Ústí nad Orlicí: Dvojvikariátko na téma Křesťan a válka? Hostem bude bývalý vojenský 

kaplan Václav Hurt. 16.00 mše sv., 19.00 Ples pro Tebe. Více info na plakátku a na webu farnosti.  
 

EVANGELIUM: Lk 21,5-19 Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 
„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to 

stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod 
mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste 

se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, 
budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na 
vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé 
jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám 
výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů a 
sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám 

neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“ 
 

ZAMYŠLENÍ: Maria … uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna, v němž jediném je naše 
cesta, pravda a život. 
Jakým způsobem nás může Panna Maria uvádět to tajemství svého Syna? O jaké tajemství se jedná? Jak konkrétně 
dovolujeme Panně Marii, aby náš do tohoto tajemství mohla uvádět? Volíme si jako svou jedinou životní cestu Ježíše 
nebo chceme jít po jiných cestách? Čím nás nejvíce Ježíš oslovuje, abychom ho následovali? Věříme, že Ježíš má pravdu 
o našem životě a našem štěstí? Nebo si myslíme, že jí máme jenom my sami? Můžeme se připojit ke sv. Pavlovi, který 
říká: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus? Tedy je Ježíš mým životem? 



 

 

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 7.11.2022 (V plném znění je na nástěnce v kostele.) 

1) Znovu se otevřela diskuze nad plánem bohoslužeb, především nad omezením mší sv. na Knířově. P. Tomšíček 
zatím plán bohoslužeb změnit neplánuje. 
 

2) Advent a Vánoce: 
- Adventní duchovní obnova proběhne v neděli 11.12. a povede ji P. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia 
v Brně. Program uveřejníme v příštích ohláškách a na webu. Tuto neděli bude mše sv. pouze ve Vysokém Mýtě. 

- V neděli 4.12. bude dětská mše sv. a P. Tomšíček a Orlové zvou poté do Orlovny, kde děti navštíví sv. Mikuláš. 
- Rorátní mše sv. s lucernami budou ve VM vždy ve středu v 6.10. a v sobotu 17.12. v 7.00. 

- Od 16.11. budou v zimním období mše sv. v týdnu a v sobotu v kapli na faře, kromě rorátních mší sv. 
- Na Štědrý den bude opět od 14.00 do 15.00 u kostela Nejsvětější Trojice ve spolupráci s ekumenou možnost „Přijít 
se poklonit Ježíškovi“.  

- Vánoční program bohoslužeb: 

*So 24.12.: 16.00 dětská půlnoční mše sv. na Vraclavi, 20.30 mše sv. v Knířově, 22.00 půlnoční mše sv. v Zámrsku a 

24.00 půlnoční mše sv. ve Vysokém Mýtě 

*Ne 25.12.: 9.30 mše sv. ve Vysokém Mýtě, 11.00 mše sv. na Vraclavi a 14.30 mše sv. na Knířově 

*Po 26.12.: 9.30 mše sv. ve Vysokém Mýtě a 11.00 mše sv. na Slatině 

- Zveme skupinky, které by mohly na Štědrý den přijít do nemocnic, aby se přihlásily u P. Tomšíčka. 
- Předvánoční nabídku kalendářů a knih v kostele sv. Vavřince zařídí P. Tomšíček. 
 

3) Aktivity dle pastoračního plánu: Naše farnost se opět připojí k aktivitě Červená středa 23.11.  

Mládež se chystá společně zúčastnit Dvojvikariátka 19.11.   
 

3) PR zvolila jako zástupce do ekonomické rady Davida Vícha. 
 

4) Pastorační asistentce Radce Blajdové končí k 31.12.2022 Dohoda o pracovní činnosti na poloviční úvazek. P. 
Tomšíček si do 21.11. rozmyslí, zda požádá o úvazek pro pastorační asistentku na další období.  
 

5) Podněty od farníků: 
- P. Tomšíček opět přislíbil, že bude zpovídat vždy čtvrt hodiny přede mší sv. Termín svátosti smíření si s ním můžete 
domluvit i telefonicky. 

- Farníci požádali o vysvětlení úpravy stupínku u obětního stolu v kostele sv. Vavřince. P. Tomšíček chce, aby byla 
pod obětním stolem pouze dolní část stupínku a domlouvá truhláře, který by ho upravil.  
- Farníci opět požádali o zveřejňování výše sbírek. P. Tomšíček ale nadále trvá na tom, aby výše sbírek nebyla písemně 
v ohláškách zveřejňována. 
- Úklidové skupinky prosí o posílení, neboť pomocníků ve skupinkách je málo a úklid kostela jim zabere hodně času. 
Předvánoční úklid v kostele sv. Vavřince proběhne ve středu 30.11 od 15.00, kdy jsou zváni převážně muži na smýčení 
kostela, a ve čtvrtek 1.12. od 14.30 prosíme o úklid převážně ženy. 
- P. Tomšíček projednal na městě možnosti, zda by mohlo finančně podpořit mládežníky, kteří by zrealizovali 
průvodcovskou službu v kostele sv. Vavřince. Jinak je podpoří farnost. Mládežníci dodali P. Tomšíčkovi časy, kdy 

můžou takto sloužit, a až bude potřeba, tak je P. Tomšíček osloví. 
- David Vích nabízí pravidelně po nedělní mši sv. komentovanou prohlídku kostela sv. Vavřince, ev. domluví jiného 
průvodce. Dále v sobotu 26.11. David Vích zrealizuje otevření kostela s možností komentované prohlídky v čase od 
13.30 do 16.15. 

- Na dotaz ohledně focení v areálu kostela byla předána informace, že focení v kostele není biskupstvím zakázáno. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co je na této fotce a jaký citát tam přečtete?  
 

Otázka z 6.11.2022: Kde najdete tento obraz? Jedná se o oltářní obraz 
z kostela sv. Martina v Zámrsku. Obraz byl namalován v roce 1751 a 

znázorňuje sv. Martina na bílém koni dělícího se s žebrákem o plášť. 
V horní části je namalované osvícené nebe, kde přilétá anděl s květy. 

 
 

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 (20.11.2022) Ježíše Krista Krále: 1. čtení: 2 

Sam 5,1-3; 2. čtení: Kol 1,12-20; Evangelium: Lk 23, 35-43 

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

