
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 13. září 2015 do 20. září 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 14. září – SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ÚTERÝ 15. září – PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ 

16:30 – mše sv. Naději (P. Mannl)  

STŘEDA 16. září – PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE 

14:00 – mše sv. při pohřbu p. Jiřího Motla (PPM) 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU PEČUROVOU A MORÁVKOVOU 

ČTVRTEK 17. září – SV. KORNELIA, PAPEŽE, CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ 

07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA RODINU TALACKOVU, ZELENKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 18. září – PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)  

ZA BOŽÍ POMOC VE VŠECH POTŘEBÁCH 

SOBOTA 19. září – SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

09:30 - mše sv. při zlaté svatbě manželů Slezákových v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PPM) 

NEDĚLE 20. září - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU HALASOVU, 

JUŘENČÁKOVU, ČERNÝCH, CELÉ RODY, MANŽELE KUBÁNKOVY, 

VÁCLAVA RYCHTAŘÍKA A KOŘENY TOHO RODU 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 

 

 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny nové knihy a dále knihy anglických autorů (A-D).  

 V knihovně také nabízíme k prodeji stolní kalendář na rok 2016 za cenu 55 Kč.  

 Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlídání našich kostelů v rámci Dnů kulturního dědictví. O akci byl velký 

zájem, cenu za "Hru o poklad krále Přemysla Otakara II” si přišlo do IC vyzvednout více než 150 dětí. 

 Dnes máte poslední možnost přihlásit se na putování s Orlem 2015, a to u pí Markové 721 109 647 nebo 

Stříteské 777 141 910. Během výletu navštívíme Králíky, Horu matky Boží, rozhlednu na vrchu Bradlo a 

Olomouc. Zájezd se koná dne 19.9.2015, odjezd v 7:00 od bazénu, svačinu a dobrou náladu s sebou. 

 Výuka náboženství v novém školním roce začne v pátek 25.9. Přihlášky jsou k dispozici v kostele a na 

našich webových stránkách. Výuka bude probíhat na římskokatolické faře každý pátek 13:30-14:15 skupiny 

mladších dětí a 14:15-15:00 starší děti.  

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 17.9. v 19:00 na faře.  

 V sobotu 19.9. se uskuteční v Hradci Králové setkání ministrantů. Zájemci, hlaste se prosím Marušce 

Motyčkové (731 865 222) nebo Jankovi Kumorkovi (720 351 793).  

 V sobotu 26.9. po ranní mši sv. nás zve rodina Motyčkova na vyprávění o pouti do Medžugorie. Setkání se 

uskuteční na faře a účast přislíbil i bohoslovec Josef Haman ze Dvora Králové n. L.  

 V sobotu 3.10. se koná v Chocni setkání misijních klubek. Zájemci, hlaste se prosím Marušce Motyčkové.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 6. 9. 2015 byla 3.943 Kč. 

 V neděli 20. 9. 2015 proběhne v našich farnostech sbírka na církevní školství. 
 

Evangelium / Mk 8,27-35 27
Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za 

koho mě lidé pokládají?“ 
28

Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ 
29

Zeptal se jich: „A 

za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ 
30

I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. 
31

A začal je 

učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. 
32

A  

 

 

 

 

NEDĚLE 13. září – 24 . NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA ZDENKA POHORSKÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 
 



 

mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 
33

On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral 

Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ 
34

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: 

„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 
35

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o 

něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                         MARIE MOTYČKOVÁ ML. 

Maruška Motyčková se narodila v Hradci Králové, ale od roku 2003 žije se svoji 

rodinou na Vysokomýtsku. Má tři sourozence: Janu, Honzíka a Jarečka a většinu z nich 

představíme v příštích ohláškách. Maruška navštěvuje třetím rokem Střední 

zdravotnickou a sociální školu v Ústí n. Orlicí – obor sociální činnost. Ve škole ji baví 

nejvíce předměty pečovatelství a osobní asistence, komunikace a v 1. ročníku to byla 

dramatická, hudební a výtvarná výchova, které nyní přešly do předmětu organizace volného 

času. Ve volném čase ráda čte, a to především romány pro ženy. Ráda také peče, především 

pak z kynutého těsta, věnuje se ručním pracím a podívá se ráda na pohádku. Prázdniny měla bohaté. Na začátku 

prázdnin vyrazila s částí rodiny do Brna na Katolickou charismatickou konferenci. Zde ji zaujala především 

přednáška Michele Moran, která většinu zúčastněných povzbudila ke svátosti smíření. Dále vyrazila na Vesmír 

na týdenní animátorský kurz, poté na duchovní obnovu pro děvčata ke školským sestrám do Hradce Králové. 

S rodinou absolvovala týden stanování na zahradě, což byl takový trénink na stanování v Medžugorii, kam jeli 

jako celá rodina společně a zároveň měli možnost i strávit jeden den u moře. Až dostuduje, ráda by se stala 

asistentkou u postižených dětí nebo pečovatelkou v domově důchodců nebo třeba překladatelkou pro neslyšící – 

letos ji totiž čeká půlroční kurz základů českého znakového jazyka. Maruška začala již třetí a poslední rok 

animátorského kurzu, který pořádá Diecézní centrum pro mládež na DCŽM Vesmír v Orlických horách. Jezdí 

sem na setkání čtyřikrát do roka na víkend a v létě na týden. Sama říká, že je tam prostě úžasné společenství, 

dozví se tam spoustu důležitých věcí pro život a stále si prohlubuje svoji víru. Ve farnosti by se ráda více 

věnovala menším dětem, např. v podobě misijního klubka, nebo třeba ministrantům.  

Co pro tebe znamená služba u oltáře? Co tě na ní nejvíce baví? Každý má ve farnosti nějakou službu a moje 

služba je právě ministrování. Ministruji moc ráda a již od dětství mě to velmi přitahovalo. Je fakt, že bez 

ministrování si mši sv., alespoň ve Vysokém Mýtě, nedokážu ani představit. Nevím, co mě na tom nejvíc baví, 

ale v poslední době se ráda věnuji malým neposedným ministrantům. Mezi ministranty mám i své kamarády.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Myslím, že rodiče, trochu i babička na Moravě a lidé při určitých 

životních událostech a na určitých místech. Např. během přípravy na biřmování, na animátorském kurzu a také 

jsou mi příkladem některé zbožné paní, nejen z naší farnosti.  

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Nebo máš nějaký oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Kapitola Iz 

53 o trpícím služebníkovi, který je předobrazem umučení Pána Ježíše. Dále Velepíseň lásky z 1Kor 13, 

podobenství o rozsévači a blahoslavenství.  

Máš nějakého oblíbeného světce? Sv. Terezie z Lisieux je moje biřmovací patronka a svým příkladem mě 

přitahuje. Dále sv. František Xaverský, můj křestní patron a nesmím zapomenout na Pannu Marii.  

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Ráda čtu romány od Javořické. Líbila se mi kniha „Rodiče 

Terezie z Lisieux“ a kniha „Boží děti“, která vypráví o malých svatých. Ráda čtu a taky se dívám na pohádky. 

Z filmů mám ráda „Poklady pod sněhem“, „Marie“ (film o hluchoslepé dívce), animovaný film „Sv. František 

z Assisi“ a „Babička“.  

Máš nějaký zajímavý zážitek od oltáře? Zážitky mám s malými ministranty, především ve chvíli, kdy mají 

zvonit při pozdvihování a někdy se nemůžou moc dohodnout, kdo zazvoní, nebo zazvoní čtyřikrát nebo na to 

úplně zapomenou… Zážitek byl taky, jak pan farář kázal z kazatelny, jak to bylo dobře slyšet (tedy alespoň u 

nás ministrantů)…  

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Ráda bych se Ho zeptala, co mám vlastně 

v životě dělat a jak to na tom kříži mohl vydržet.  

Co ti víra dává? Víra mi dává naději, útěchu, hlavně v těžkých chvílích, pokoj, jistotu, oporu, pravdu, rozměr 

milosrdenství a odpuštění. Víra určuje směr, cíl a smysl mého života, prostě mám, proč se snažit…  

V příštích ohláškách vám představíme dalšího ministranta z rodiny Motyčkových - Janu. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Proč si myslíte, že jsou všichni mimozemšťané nevzdělaní?” 

zeptali se jednoho svérázného kosmonauta. „Protože učený z nebe nespadl.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ NÁVŠTĚVNÍK Z VESMÍRU: Do nádražního bufetu zavítá návštěvník z vesmíru. 

Objedná si guláš a upozorňuje číšníka: „A dejte mi hodně lásky.” Ten se na něj nechápavě podívá: „Lásky?” 

„No, lásky,” nenechá se znejistět tvor z vesmíru. „Slyšel jsem, že je to koření života!” 
 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 25. neděli v mezidobí 

1. čtení – Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení – Jak 3,16.4,3; Evangelium Mk 9,30-37 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

