
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 10. září do 17. září 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 11. září – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
   16:00 – mše sv. v Naději (PJK)  

ÚTERÝ 12. září – ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 13. září – PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM, společné modlitby  

(pí Loskotová) 

 17:30 – bohoslužba 

ČTVRTEK 14. září – SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE  

      08:00 – bohoslužba slova v kapli na faře ve VM (paní Loskotová)  

PÁTEK 15. září – PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ   
   19:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA SLOVÁKY ŽIJÍCÍ V NAŠÍ FARNOSTI 

SOBOTA 16. září – PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE 
 10:30 -  kostel sv. Vavřince - obnova manželského slibu (50 let) Jiřiny a Jaroslava Meissnerovy 

 11:30 – křest Josefa Gini (PJK) 

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

                  17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)   

                                ZA RODINU TALACKOVU, ZELENKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 17. září – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Tomáš Reschel)  
                                            ZA ZDENKA POHORSKÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (P. Tomáš Reschel) 

                     13:30 - mše sv. v Knířově  (P. Tomáš Reschel)                  
 

 Ve dnech od 11.9 do 18.9.2017  bude P. Pavel Mistr nepřítomen. Zúčastní se mezinárodní poutě do Fatimy 

v Portugalsku. Zastupovat ho bude P. Jana Kunert, tel. 731 598 859. 

 Dnes si můžete vypůjčit z farní knihovny knihy slovenských autorů. 

 Při Dnech evropského kulturního dědictví bude i dnes v neděli otevřen kostel sv. Vavřince (9:30 – 17:00)  

a kostel Nejsvětější Trojice (13:00-17:00). 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 13.9. na paní Jiskrovou, tel. 777 661 007. 

 Zveme děti k hodinám náboženské výchovy, která začne v pondělí 25.9.2017 a pátek 29.9. Přihlášku, prosím, 

odevzdejte ve škole, po skončení bohoslužeb osobně nebo vhoďte do schránky na faře do 18.9.2017. 

 Pravidelná setkání na faře ve VM nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začnou až v měsíci říjnu.  

 Oblastní charita Ústí nad Orlicí u příležitosti Dne charity a 25 let své činnosti Vás srdečně zve na koncert Prague 

cello quartet a to dne 15.9.2017 v 19h do kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí.  

 Na sobotu 23.9. (odjezd v 7.30 od bazénu) chystáme Putování s Orlem 2017. Navštívíme Žleby, kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené Hoře, projdeme se údolím říčky Doubravy. Autobus sponzorský, účastníci platí pouze 

vstupné a stravné. Hlaste se u p. Markové (tel. 721 109 647) nebo u p. Stříteské (tel. 777 141 910). 

 Římskokatolická farnost v Chocni ve spolupráci s Papežskými misijními díly Vás zvou v sobotu 23.9.2017  

na Misijní den 2017 do kostela sv. Františka v Chocni. Program začíná v 10h v kostele a vyvrcholí v 15h mší sv., 

kterou celebruje královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. Můžete se těšit na nový film z misií Barevný 

Bangladéš, vyprávění redaktora Radia Proglas Filipa Breidla a národního ředitele Papežských misijních děl pana 

Leoše Halbrštáta. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny, hry, divadélko, fotbalový turnaj. Na misijní jarmark si 

můžete přinést své výrobky. Letáček viz ve farní vitríně. 

 Dne 26.9. 2017 od 17h  Vás zveme na zářijové setkání Aglow, které se bude konat v Coffee Club Berenika, ul. Plk. 

B. Kohouta. Hostem totiž bude Eva Zvolánková z Havlíčkova Brodu, která se narodila  s dětskou mozkovou 

obrnou. Paní Eva Zvolánková bude hovořit na téma: „I o berlích našla smysl života“. Těžko se pohybovala pomocí 

francouzských holí, nespatřovala příliš příležitostí ke svému uplatnění. Až setkání s živým Bohem v osmadvaceti 

letech dodalo smysl jejímu životu. Její úžasné povzbudivé dopisy plné víry, naděje a lásky dodávají sílu i dnes, po 

dvaceti letech, mnohým lidem.  

 Centrum pro rodinu v HK pořádá od 12.-15.10.2017 společnou duchovní obnovu pro manžele, svobodné, 

rozvedené i ovdovělé. Duchovní program bude zaměřený na obnovu vztahu člověka k Bohu a upevnění vzájemných 

NEDĚLE 10. září – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, 

BRATRA JAROMÍRA, MANŽELE LNĚNIČKOVY, LIPAVSKÝCH,  

INGE NOVÁKOVU A MANŽELE MAJTNEROVY 

            10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

    13:30 - mše sv. v Knířově  (PPM)  

 



vztahů v rodině. Exercitátor: P. Jan Paseka, Místo: Marianum – Jánské Lázně, cena: 1650,- Kč na osobu/ pobyt. 

Přihlášky zasílejte: Centrum pro rodinu Hradec Králové, e-mail: crhk@bihk.cz, tel: 495 063 430 (734 435 360). 

 Příští neděli 17.9.2017 bude sbírka na tyto církevní školy (MŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře, Gymnázium  suverénního 

řádu maltézských rytířů ve Skutči, ZŠ v Borohrádku, Gymnázium v Kutné Hoře, Biskupské gymnázium Bohuslava 

Balbína, ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové). Přijměte naše upřímné díky za jakoukoli formu podpory. 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 2.9. a 3.9. se vybralo celkem 4 406,- Kč.  
 

EVANGELIUM: Mt 18,15-20 Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma 

očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď 

byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať 

je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co 

rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou 

o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 

uprostřed nich.“  
 

FATIMA 1917 – 2017  

V příštím týdnu proběhne v portugalské Fatimě česká národní pouť pod vedením našich biskupů českých a 

moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100. výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria převezme z místa zjevení 

předseda ČBK primas český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP milostnou sochu Panny Marie Fatimské, 

která poté bude putovat po českých zemích. I když se mnozí nezúčastníte poutě přímo v Portugalsku, oslavy můžete 

sledovat v přímém přenosu na TV Noe, a následně budou oslavy pokračovat i u nás v České republice. Níže přinášíme 

seznam, kde se můžete k oslavám připojit: 
 

*čtvrtek 28. 9. 2017 HORA MATKY BOŽÍ – KRÁLÍKY – hlavní poutní místo diecéze 

17.00 hod. uvítání – modlitbasv. růžence – tajemství Světla, 18.00 hod. koncelebrovaná mše sv. – 

zasvěcení a modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské 
 

TEOLOGICKO – PASTORÁLNÍ SYMPOZIUM FATIMA NAŠE NADĚJE  
(podrobný program uvedeme v ohláškách příští týden) 

*středa 4. 10. 2017 – Hradec Králové, Nové Adalbertinum 

*čtvrtek 5. 10. - neděle 8.10.2017 Koclířov, Českomoravská Fatima 

*sobota 7.10.2017 hlavní den sympozia a jubilea Fatimy s obnovou zasvěcení 
10:30 hod. pontifikální mše sv. -  kardinál D.  Duka op, předseda ČBK, primas český, arcibiskup pražský, biskupové a 

kněží – na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě v Koclířově, 12:00 hod. na hlavní tribuně areálu sv. 

Jana Pavla II. se uskuteční odevzdání – svěření neposkvrněnému srdci Panny Marie a skrze ni – zasvěcení Bohu  

Přihlášky: na celý seminář – 4 dny (účastnický poplatek 300 Kč)/ jednodenní (účastnický poplatek 90 Kč) / Účastnický 

poplatek se hradí při registraci; e-mail: recepce@cm-fatima.cz, tel.: 731 646 800. Pokud žádáte zajištění ubytování 

v Koclířově a stravování – uveďte v přihlášce. Je možné využít cestu autobusem z Hradce Králové do Koclířova – 4. 10. 

ve 20:00 hod. odjezd z HK – uveďte v přihlášce. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY SLOVENSKÝCH AUTORŮ: 

Marián Kuffa: Kazetelna život - Příběhy o církvi, o lásce, manželství a rodině, o pokoře a pýše, o životě na faře v 

Žakovcích. V duchu neobyčejné velkorysosti se nese text P. Kuffy, inspirovaného pastýřem, který jde za zbloudilou 

ovcí kamkoli, jen aby ji dovedl zpátky. 

Marián Kuffa: Maturita z lásky – Celý náš život je maturita. Maturita z lásky. Existujú jen dvě známky: odmaturoval 

a neodmaturoval. A existuje jen jeden předmět: láska. Nejdůležitější není výsledek, ale zápas. Hodnotí se láska a snaha. 

Jura Jordán Dovala: Pankáč v kostele - Kniha je podobenstvím, které jiskří humorem a jdou na dřeň jako skalpel 

chirurga. Pobaví i pohladí a zároveň zatřesou vžitými myšlenkovými stereotypy v oblasti víry i mezilidských vztahů. 

Antonín Hlinka: Když rozkvete rumiště - Životopis Nancy Hamiltonové, postiženého děvčátka, jehož život byl 

obohacením pro celou společnost. 

Jean Imbert: Proces s Ježíšom – Rekonstrukce nejslavnějšího procesu s Ježíšem Kristem. Zvlášť otřesně působí popis 

samotného aktu ukřižování z lékařského a fyziologického hlediska. 

Ladislav Mňačko: Jak chutná moc - V politickém vypráví autor příběh státníka, jehož životní cestu přehlíží v den 

slavnostního pohřbu státníkův přítel, oficiální fotograf.  

Ladislav Mňačko: Opožděné reportáže - V řadě reportážních črt se autor zabývá nejožehavějšímí otázkami a 

problémy doby tzv. kultu osobnosti.  

Ladislav Mňačko: Dlouhá bílá přerušovaná čára - Originální poutavé líčení autorova putování po západoněmecké 

dálnici, o životě na ní a kolem ní a o lidech, se kterými ho svedla dohromady. 

Kristina Royová: V Sluneční krajině - Pavlík Juriga, nalezenec, který nemá moc šťastný život, najde v jeskyni Bibli, 

uvěří v Boha a celý jeho život se změní. Nejkrásnější na tom je, že na konci najde i své rodiče a své místo v životě. 

Peter Ševčovič: Kamarádka pro nás dva - Hrdinou románu, známého z televizního seriálu, je žák sedmé třídy 

bratislavské školy, který žije řadu let jen s otcem a snaží se otce oženit, přičemž s novou matkou získává i sestru.  
 

http://www.katolik.vmyto.cz/  

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 17.9. –24. neděle v mezidobí  

1. čtení – Sir 27,33 – 28,9 (řec. 27,30 – 28,7), 2. čtení – Řím 14,7-9,  

Evangelium – Mt 18,21-35 
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