
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 17. září do 24. září 2017 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 18. září – PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 – bohoslužba slova v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 19. září – ÚTERÝ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 20. září – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAE-GŎNA, KNĚZE, PAVLA CHŎNG HA-SANGA A DRUHŮ, 

MUČEDNÍKŮ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

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

(pí Loskotová) 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA KOSTU A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 21. září – SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

      08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

                                  18:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

PÁTEK 22. září – PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
     17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY  

A VŠECHNY DUŠE V OČISTCI  

SOBOTA 23. září – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 
 11:00 – křest Štěpána Sládka a Viktórie Müllerové (PPM) 

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

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

                                ZA LUDMILU KOROUSOVU, SESTRU ANNU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 24. září – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY  

A RODIČE Z OBOU STRAN 
                                 10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

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

 

 Dnešní nedělní sbírka je určena na podporu církevního školství. Výtěžek bude určen pro tyto církevní školy v Královéhradecké 

diecézi (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. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 20.9. na paní Jiskrovou, tel. 777 661 007. 

 Zveme děti k hodinám náboženské výchovy, která začne v pondělí 25.9.2017 ve Vysokém Mýtě.  Na Vraclavi  

a na Knířově bude 1. hodina až v pátek 6.10. 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.  

 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 zve 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.  

 Zveme Vás na Chlumeckou pouť- Svatováclavskou, která se bude konat ve čtvrtek 28.9.2017 (mše sv. v 9:30, P. Vojtěch 

Novotný – novokněz) v chrámu P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži. 

 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 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). 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 9.9. a 10.9. se vybralo celkem 4652,- Kč.  

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) 
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EVANGELIUM: Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči, věnované životu ve společenství (církve). Číslovka sedm je 

narážkou na Boží milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). Ježíšova odpověď 77krát, lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 

490krát. Hřivna je 9000 denárů a denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 miliard. 

Mt 18,21-35  Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 

sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, 

který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset 

tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu 

ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem 

smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl 

dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‘Měj se mnou 

strpení, a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě 

viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku 

ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já 

nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, 

jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“  

 
FATIMA 1917 – 2017  

V těchto dnech probíhá v portugalské Fatimě česká národní pouť pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. 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 – modlitba sv. růžence – tajemství Světla 

18.00 hod. koncelebrovaná mše sv. – zasvěcení a modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské 

 
TEOLOGICKO – PASTORÁLNÍ SYMPOZIUM FATIMA NAŠE NADĚJE 

*středa 4. 10. 2017 – HRADEC KRÁLOVÉ, Nové Adalbertinum, Velké nám. 32 

10.00 hod. Zahájení sympozia, 10.30–12.30 hod. „Fatima – projekt záchrany lidstva“ – 1. část; přednáší J.E. Mons. Tomáš Galis, sídelní biskup 

žilinský; „Význam aktualizačních zjevení pro Církev“ přednáší ThLic. David Bouma, Th.D., 14–16.00 hod. „Fatima naše naděje“ – přednáší J.E. 

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický a PhDr. Štěpán Maria Filip OP, Th.D. / „Maria a Eucharistie“ – P. Mgr. Jan Paseka, biskupský 

vikář pro pastoraci diecéze  

17:00 Průvod se sochou Panny Marie Fatimské – z biskupské rezidence na Velkém nám. do katedrály Ducha sv., zde sv. růženec s modlitbou za 

jednotlivé stavy – Fatima naše naděje, 18:30 Slavná pontifikální mše sv. – hlavní celebrant a kazatel J.E. Mons. Jan Vokál, biskup 

královéhradecký. Koncelebrují kněží diecéze. Modlitba za diecézi a obnova zasvěcení. Osobní ztišení v přítomnosti Panny Marie Fatimské. 

*čtvrtek 5. 10. 2017 KOCLÍŘOV, Českomoravská Fatima 

9.15 hod. společná modlitba sv. růžence s meditací, 10.00 hod. pontifikální mše sv. – hl. celebrant J.E. Mons. Tomáš Galis, následuje přednáška 

„Fatima-projekt záchrany lidstva“, 14–16.00 hod. „Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako „srdce“ Fatimského poselství“ – PhDr. Štěpán Maria 

Filip OP, ThD. a ThLic. David Bouma, Th.D. 

*pátek 6. 10. 2017 KOCLÍŘOV, Českomoravská Fatima 

9.30–12.00 hod. „Církev zasvěcená – ekleziologické výzvy symbolismu Fatimy“ – přednáší Dr. Pedro Valinho, Portugalsko-Fatima „100 let 

Fatimy – od vzpomínek k závazku“ – přednáší Nuno Prazéres z portugalské Fatimy, generální sekretář WAF – Světového apoštolátu Fatimy,  

14–16.00 hod. „Aktuálnost poselství Fatimy“ – přednáší P. Vítor Coutinho, vícerektor z portugalské Fatimy „Aktuální otázky – ožehavá témata 

poselství Fatimy ve světle různých interpretací“ - diskuse s hlavními hosty sympozia. 

*sobota 7.10.2017 KOCLÍŘOV, Českomoravská Fatima - HLAVNÍ DEN SYMPOZIA A JUBILEA FATIMY  

S OBNOVOU ZASVĚCENÍ 
7.00 hod. ukončení noční adorace s Pannou Marií Fatimskou v kostele ČM Fatimy / 7.30 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence – 

svátostné požehnání, 9.30 hod. modlitba tajemství růžence Světla s rozjímáním za jednotlivé stavy, 10.30 hod. PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ-  

kardinál DOMINIK 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 / Následuje zásvětný průvod z areálu sv. Jana Pavla II. do poutního kostela sv. Filomény / Závěrečné Te Deum / Osobní 

„úklona úcty“ Panně Marii Fatimské v čase od 13 do 16 hod. v kostele sv. Filomény, 14.30–16 hod. závěrečný KULATÝ STŮL sympozia Fatimy, 

16.00 hod. ukončení osobního uctívání Panny Marie Fatimské společnou modlitbou rozjímavého svatého růžence podle programu ve Fatimě, 17.00 

hod. MŠE SVATÁ 1. mariánské soboty v kostele ČM Fatimy / Zakončení hlavního poutního dne Jubilea Fatimy v ČR, 20.00 hod. ADORACE  

a noční bdění s Pannou Marií fatimskou 

*neděle 8. 10. 2017 KOCLÍŘOV, Českomoravská Fatima 

9.00 hod. modlitba sv. růžence, zakončení adorace, svátostné požehnání, 10.00 hod. farní mše sv. · průvod k památníku Anděla míru a ČR  

a společná modlitba na závěr pouti Panny Marie Jubilea Fatimy v ČR 

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

při registraci – přihlášky kněží i laiků k účasti – 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. 

 
POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ RODIČE: Syn přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení, ten je obrací ze všech stran a 

povídá: „To je tragédie, něco tak děsného jsem ještě neviděl!“ „Viď, tati, já taky ne, to jsem našel  

na půdě v tvojí krabici.“ 

 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Syn železničáře přijde poprvé ze školy, hodí tašku  

do kouta a povídá: „Pěkný podfuk! Prý první třída a mají tam tvrdé a dřevěné lavice!“ 

 

 
 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983                                                                                     Pozdrav našich poutníků z Fatimy v Portugalsku. 

Připravujeme se na příští neděli 24.9. –25. neděle v mezidobí  

1. čtení – Iz 55,6-9, 2. čtení – Flp 1,20c-24.27a, Evangelium – Mt 20,1-16 
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