
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 6. listopadu do 13. listopadu 2022 
 

 NEDĚLE 6. LISTOPADU 2022 – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   08:00 – poutní 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       
    

PONDĚLÍ 7. LISTOPADU – PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

                   10:00 – mše sv. v Ledaxu 

ÚTERÝ 8. LISTOPADU 2022 – ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZDIOBÍ 

STŘEDA 9. LISTOPADU 2022 – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA ANNU PENKRTOVOU (+9.11.2020) 

ČTVRTEK 10. LISTOPADU 2022 – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 11. LISTOPADU 2022 – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA 

                  09:15 – bohoslužba slova v Naději  
  18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
                ZA LIBUŠI ŠTÉROVOU, JEJÍ RODINU A ZA RODINU VAŇKOVU 

SOBOTA 12. LISTOPADU 2022 – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA   
                    18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA ANTONÍNA ANDRLEHO A DUŠE V OČISTCI               

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        

 

● Po 7.11., 18.00, fara: Setkání pastorační rady.  

● St 9.11., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● 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  

● V neděli 13.11. proběhne sbírka na podporu katolických médií. 
● 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  

● St 23.11: Červená středa 

● 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.  

 

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 

● 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 20,27-38 K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: 
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku 
vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si 
vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich 
bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se 
žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani 
vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že 
mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, 
Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ 

 

ZAMYŠLENÍ: Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené mateřské srdce 

Jak nás Maria přivine na své srdce? Proč je Mariino srdce bolestí zkoušené? Co znamená, že Mariino srdce je mateřské? 

Jaké výhody nám přináší Mariino přivinutí na bolestí zkoušené mateřské srdce? Hledáme útočiště v Mariinu srdci? 

Spojujeme své bolesti s bolestmi Panny Marie? Nacházíme v tom útěchu? 
 

 

 

mailto:tomsicek.stanislav@dihk.cz
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VÝZVA KE SBÍRCE NA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY: 

Milé sestry a bratři,  
sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich 
životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným 
evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která 
letos připadá na 13. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. 
O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet media s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, 
katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. Děkujeme Vám 
předem za Vaši štědrost.                           Vaši čeští a moravští biskupové 
 

         
V neděli 30. října 2022 se konal v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Dušičkový koncert, který organizovala 
umělecká agentura Tanellno. Zazněly na něm známé duchovní melodie v podání operních zpěváků Miguel Angela 
Cavalcantiho a Noemy Erby. Sóla na housle zahrála Marie Dvorská a celý koncert na klavír doprovodil Augustin 
Kužela. Krátké video záznamy a fotky z koncertu najdete na webu a FB farnosti. 
 

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 2022 

V týdnu od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Vyvrcholením Týdne bude nedělní Slavnost 
Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve 
vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi.  
Téma ANO BOHU: Mariino ANO BOHU! je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro 
letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ANO BOHU! by Maria neměla kam 
spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou. TMM je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v 
České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se 
Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. Bez ANO BOHU! 
budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme povoláni spěchat za Božími věcmi a potom právě s velkou 
radostí ohlašovat evangelium. Prosme Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, nespoléhali na své 
síly, nebáli se vykročit a spěchat. Také aby všichni, pro které setkání v diecézích připravujeme měli opravdu vnímavé 
srdce pro Boží plány, které si pro každého Bůh s Láskou vysnil. 
 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ 

Dobrý Otče,  
vylej svého Ducha svatého na všechny 

mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, 
kterou je nekonečně miluješ. 
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu, 
nové zakoušení Tvé moci, 
novou důvěru k Tvému slovu 

i novou odevzdanost pro Tvou službu, 
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích. 

 

Panno Maria, 

Ty, která jsi dobře porozuměla tomu, 

co to znamená svěřit se do Božích 
rukou 

a s radostí spěchat šířit evangelium, 
přimlouvej se za nás! 
AMEN. 

 

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

Otázka z 30.10.2022: Co se „ukrývá“ za těmito okny? Za těmito okny kostela sv. 
Vavřince se nachází kaple sv. Jana Křtitele (Fabriciovská).  

 
 

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 (13.11.2022) 33. neděle v mezidobí: 1. čtení: 
Mal 3,19-20a; 2. čtení: 2 Sol 3,7-12; Evangelium: Lk 21,5-19 
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