
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 1. října do 8. října 2017 

 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 2. října – PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

 10:30 – mše sv. v Ledaxu (10:15 příležitost ke svátostí smíření)   

 16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK ) 

ÚTERÝ 3. října – ÚTERÝ 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                12:30 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince 

                                              ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU PRO P. PAVLA MISTRA 

STŘEDA 4. října – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě  

                                             NA DOBRÝ ÚMYSL 

ČTVRTEK 5. října – ČTVRTEK 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
 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)  

                                            NA DOBRÝ ÚMYSL 

PÁTEK 6. října – PÁTEK 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
     17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA DOBRÝ ÚMYSL 

 19:00 – 21:00 - Nikodémova noc  

SOBOTA 7. října – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ  
 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)  

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

NEDĚLE 8. října – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                               07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                                            ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU PRO P. PAVLA MISTRA 
                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

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

 V měsíci říjnu bude v kostele sv. Vavřince každou neděli přede mší sv. od 7:55 modlitba sv. Růžence. 

 Dnes po mši sv. se můžete díky knihám z farní knihovny inspirovat především životopisy svatých, obzvláště sv. 

Terezie z Lisieux, jejíž svátek si dnes připomínáme, a sv. Václavem. Dále nabízíme knihy s modlitbou Růžence. 

 V měsíci říjnu bude k dispozici ve všech farnostech po mši sv. duchovní literatura a kalendáře na rok 2018. 

 V neděli 15.10.2017 slavíme v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Slavnost posvěcení kostela.  

 Hodiny NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY ve Vysokém Mýtě budou probíhat každé pondělí na faře takto:  

2.+3. třída: 13:30-14:15 – vyučující Mgr. Pavel Mistr  

4.+5. třída: 14:15-15:00 – vyučující Mgr. Pavel Mistr 

6. třída: 14:45-15:30 – vyučující Mgr. Radka Blajdová  

7.-9. třída: 15:30-16:15 – vyučující Mgr. Radka Blajdová 

Knířov – každý pátek ve škole 12:00-12:45 - vyučující Mgr. Pavel Mistr (Začne 6.10.) 

Vraclav – každý pátek ve škole 13:00-13:45 - vyučující Mgr. Pavel Mistr (Začne 6.10.) 

 Ve čtvrtek 12.10. v 18:45 bychom vás rádi pozvali na faru na promítání a povídání o pouti nejen do portugalské 

Fatimy. 

 Rádi bychom zahájili novou přípravu dospělých a mládeže na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování. 

Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi nebo R. Blajdové. První setkání se uskuteční v pátek 13.10. v 18:30 na faře. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 4.10. na paní Teplou, tel. 737 414 197. 

 V pátek 6.10.2017 od 19:00 do 21:00h bude v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Nikodémova noc. Během 

večera budete mít možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha a budete se moci setkat 

s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či osobním rozhovoru s knězem, případně ve svátosti smíření. Zpovídat 

bude P. Pavel Mistr od 19 do 21h.  

 V sobotu 7.10. se koná závěr slavení Jubiela Fatimy v Koclířově. Kdo máte zájem jet společně autobusem, hlaste 

se P. Mistrovi. Autobus bude stavět na hlavní silnici v odbočovacím pruhu na straně ze směru od Hradce Králové cca 

kolem 8:40h (naproti bazénu). V 10:30h bude Pontifikální mše sv. s kardinálem D. Dukou, ve 12:00h bude 

odevzdání naší vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie a skrze ni zasvěcení Bohu, zásvětný průvod se sochou P. 

Marie Fatimské, Te Deum. 

 Sbor CB ve Vysoké Mýtě Vás srdečně zve na odpoledne chval a modliteb a to v neděli 8. 10. v 15 hodin.  

 Setkání na faře nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začnou ve středu 11.10. po mši sv.  

NEDĚLE 1. října – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

 



 Papežská misijní díla chystají oslavy na Misijní neděli 22. října 2017 v rámci světového dne misií. Prosíme ty, kdo 

se chystají do misijních akcí zapojit, aby se ozvali ve farní kanceláři. V předvečer Misijní neděle v sobotu 21.10. ve 

21.00h vytvořme opět  Misijní most Modlitby.  

 Ve dnech 10.-11.11. se bude konat v Olomouci Konference o evangelizaci. Kdo byste měl zájem jet, nahlaste se 

Radce Blajdové. Více info na: http://www.blahoslavenstvi.cz/konference-o-evangelizaci   

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 23.9. a 24.9. se vybralo celkem 5129,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme! 
 

 

EVANGELIUM: Mt 21,28-32 Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva 

syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: ‚Mně se nechce,‘ ale potom 

toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,‘ ale nešel. Který z těch dvou 

vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás 

předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a 

nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“  

 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit 

duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost 

svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a 

postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají 

nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním 

finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších 

deset lidí, kteří se budou modlit za misie.  

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena 

z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k 

modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí 

celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s 

Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou.  

V naší farnosti je zapojeno do Živého růžence 29 farníků. Pokud byste se chtěli zapojit i vy, kontaktujte Radku 

Blajdovou.  
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY O SV. TEREZII Z LISIEUX A SV. VÁCLAVOVI: 
Patrick Ahern: Tři dary Terezie z Lisieux - Kniha je jakýmsi vyznáním obdivu ke sv. Terezii, v 

mistrné zkratce představuje její život a cestu, díky níž se stala pevnou osobností, která „už nepláče“, 

protože ví, že „všechno je milost“. 

Pierre Descouvemont: Terezie a Lisiuex - Výpravná publikace která mapuje životní osudy jedné z 

nejvýznamnějších představitelek karmelitánské spirituality.  

Marie Holková: Terezka Martinová - Životopis sv. Terezie z Lisieux zpracovaný pro mládež. 

Ludmila Jánská: V srdci církve budu láskou - Životopis známé světice v netradičním 

komiksovém provedení. 

Otec Marie Eugene: Tvá láska rostla se mnou – Autor byl velikým ctitelem Ducha svatého, znalcem spirituality 

Terezie z Lisieux, duchovním otcem řeholnic a řeholníků, ale také nespočetného zástupu laiků. 

Victor Sion: Duchovní realismus Terezie z Lisieux - Autor se nechává inspirovat příkladem života Terezie z Lisieux 

aby na něm ukázal postupné nacházení cesty duchovního dětství. 
 

František Dvorník: Svatý Václav, dědic České země 

Marie Holková: Tisíc tomu let – Příběh chlapce, který se stane Václavovým panošem a tak poznává 

ušlechtilé jednání knížete, ale i pletichy polopohanských zemanů, kt. se křesťansky vyhraněná osobnost 

Václavova nezamlouvá. 

Pavla Obrazová: Svatý kníže Václav - Životopisná studie je doplněna hodnocením vzniku a přehledem 

vývoje svatováclavského kultu. 

Ivana Pecháčková: Legenda o sv. Václavovi – Knížka nejen pro děti o životě svatého Václava, o 

skutcích, které vykonal, a také o zázračném palladiu země české, které kníže Václav nosíval při sobě. 

Petr Piťha: Svatý kníže Václav - Bibliofilie o sv. Václavovi. 

 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Pepíček si hraje s růžencem a babička ho napomíná: „Pepíčku, to nesmíš, 

růženec není na hraní. Na každém zrníčku sedí andílek, který by mohl spadnout. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ŠKOLÁK: Ptali se kloučka ze školky, který den v týdnu má nejraději. "Sobotu," vyhrkne. 

"A proč?" - "Protože v sobotu nemusím jít ani do školky, ani do kostela".   

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz, 465 420 983 
Připravujeme se na příští neděli 8.10. –27. neděle v mezidobí  

1. čtení – Iz 5,1-7, 2. čtení – Flp 4,6-9, Evangelium – Mt 21,33-43 

http://www.blahoslavenstvi.cz/konference-o-evangelizaci
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

