
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 22. října do 29. října 2017 

 
 

 

 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 23. října – PONDĚLÍ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

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

ÚTERÝ 24. října – ÚTERÝ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ    

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 25. října – STŘEDA 29. 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 (PJK)  

                                            ZA LIBUŠI DAŇKOVOU, CELÝ ROD, ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ 

                               17:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 26. října – ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

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

PÁTEK 27. října – PÁTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
     17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                  ZA MANŽELE MERVARTOVY PŘI 60. VÝROČÍ SVATBY 

SOBOTA 28. října – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ – Státní svátek  

   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 PODĚKOVÁNÍ  

NEDĚLE 29. října – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Pozor, je změna času z letního na zimní!  
                          08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                            ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA SAMA, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 
                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

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

 15:00 – modlitba za zemřelé na hřbitově u centrálního kříže 
 

 Dnes v neděli bude po mši sv. probíhat v kostele Misijní jarmark výrobků, které děti z Misijního klubka vyrobily 

na podporu potřebných. Můžete tak podpořit misijní dílo. Finanční výtěžek bude odeslán na Misie. A u dnešní sbírka 

je určena na misie. 

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

 Pokud byste se ještě chtěli připojit k živému růženci, nahlaste se Radce Blajdové nebo P. Mistrovi. 

 Další příprava dospělých a mládeže na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 23.10. 

v 18:40 na faře. K přípravě se můžete připojit. 

 V úterý 24.10. v 18:30h v kavárně Církve bratrské (Brandlova1, VM) vás zveme na setkání Aglow. Téma setkání: 

Dcera – matka – babička. Hostem bude Júlia Rausová z Vysokého Mýta, která se zabývá rodinným poradentstvím 

a zaměřuje se především na vnitřní život ženy.  

 Město Vysoké Mýto a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě pořádají vzpomínkové setkání u příležitosti výročí 

vzniku Československa a 100. výročí bitvy u Zborova. Setkání se koná 24. října od 18.00 u pomníku v 

Jungmannových sadech. Do mohyly bude s vojenskými poctami a čestnou salvou Armády ČR vložena památeční 

prsť z bojiště u Zborova. Čestnou stráž budou držet vojáci v historických uniformách prvorepublikové armády. V 

kulturním programu vystoupí žáci ZŠ Javornického a dechové oddělení ZUŠ Vysoké Mýto.  

 Město Vysoké Mýto a Mikádo - středisko volného času zvou na tradiční Večer světel, který se koná v úterý 24. října 

od 18:30 na Vaňorného náměstí ve Vysokém Mýtě. Společně se zahájením Večera světel bude rozsvíceno 

slavnostní osvětlení kostela sv. Vavřince i kolem stojících soch. V programu vystoupí pěvecký sbor Otakar. Průvod 

městem tentokrát povede z Vaňorného náměstí ulicí Vrchlického a Pražskou na náměstí Přemysla Otakara II. a pak 

Vladislavovou ulicí ke hřišti pod Mikádem, kde se rozzáří ohňostroj. 

 Ve dnech 27.-28.10.2017 se koná Diecézní pouť Králíky pro mládež s poděkováním za CSM v Olomouci.  

Společně vyjíždíme z Vysokého Mýta města vlakem v pátek v 13:58. Návrat v sobotu v cca 18:54. S sebou: spacák, 

karimatka, sport. oblečení, peníze na cestu (cca 150 Kč), příspěvek na setkání dobrovolný. Setkání je vhodné pro děti 

od 6. třídy, které doprovodíme. Hlaste se prosím R. Blajdové. 

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

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 25.10. na pí Markovou, 724 109 647. 

 Setkávání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem budou každou středu po mši sv. na faře ve VM. 

NEDĚLE 22. října – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DEN MODLITEB ZA MISIE 

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

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

                          ZA RODINU OLŠINOVU A JETMAROVU 
        10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

 13:30 - mše sv. v Knířově  (PJK)  

 



 Dům pro seniory Ledax ve Vysokém Mýtě si Vás dovolujeme pozvat na  říjnový S- klub, který proběhne již 

v nových prostorách ve vile Marii. Jedná se o vystoupení harmonikáře, které proběhne 26.10. 2017 v 16h. 

 Od 25. října do 8.listopadu 2017 je možno získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v 

očistci. A to navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Kromě tří obvyklých podmínek 

(svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 

modlitbu Páně a vyznání víry. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 Doplňte prosím jména zesnulých v 2017 na list na stolku v kostele. Seznam se ponese v obětním průvodu a za 

všechny zemřelé bude sloužena mše sv. dne 2.11.2017 v 17:30h.  

 Pozor, příští neděli 29.10. se bude z 3:00 na 2:00 měnit čas na zimní!  
 Příští pátek 3.11.2017 od 19:00 do 21:00 Vás zveme na Nikodémovu noc do kostela sv. Vavřince. 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.  

 Doporučujeme novou mobilní aplikaci iZIDOOR - přináší mnoho podnětů pro vaši modlitbu, aktuální modlitební 

úmysly, průvodce duchovním životem. Každý den začněte s novým inspirativním citátem. Týdně zde objevíte 

aktuální úryvek evangelia s komentářem a mnoho dalšího. Prožívejte liturgický rok se zajímavými světci, kteří mají 

co nabídnout do dnešních dnů.   

 Na sobotní a nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 14. a 15.10. se vybralo celkem 4967,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme! 

 V pátek 17.11.2017 bude státní svátek a rádi bychom v případě vašeho zájmu uspořádali farní výlet, tentokrát opět 

na Jižní Moravu – nejprve do poutního místa Křtiny a poté do Brna na sametový košt vín s kačeními hody a 

cimbálovkou. Návrh můžete ještě ovlivnit svým dobrým nápadem… 

 

Dušičky: 

Svátost smíření: středa 25. 10. od 16 h zpovídá P. Jan Kunert, P. Pavel Mistr a dle možností i P. Jiří Mannl do 17,20 

Neděle 29.10.2017 v 15:00, hřbitov ve Vysokém Mýtě, u centrálního kříže – modlitba za zemřelé 

Středa 1.11.2017 v 17:30, chrám sv. Vavřince - Slavnost Všech svatých 

Čtvrtek 2.11.201 v 16:00, kostel na Vraclavi a v 17:30, chrám sv. Vavřince - mše sv. - vzpomínka na všechny zemřelé 

 

Připravované koncerty v kostele sv. Vavřince v závěru roku: 

*Neděle 26. 11.2017 v 17:00 - koncert Stabat Mater na Slavnost Krista Krále. Jedná se o vrcholné dílo Pergolesiho. 

Sólového partu se ujmou: soprán Lucie Hájková, operní zpěvačka Národního divadla v Praze, altový part Václava 

Housková Krejčí, sólistka Národní opery v Brně. Sólistky bude doprovázet 20-členný chrámový orchestr Sv. Vavřince 

Vysoké Mýto. V doprovodném programu zazní Dvořákovy Biblické písně. Barytonového partu se ujme Leoš Krejčí, 

který vystudoval operní zpěv na Akademii školy umění v Praze. 
 

*Sobota 9.12.2017 - koncert Vesmírné kapely. VeKa  je společenství asi 30 mladých lidí, kteří svým zpěvem a hudbou 

chválí Boha a zpívají především pro mladé. Často pořádají různé koncerty a doprovázejí setkání mládeže. 
 

*Neděle 17.12.2017 – vánoční koncert ZUŠ 

 
 

EVANGELIUM: Mt 22,15-21  Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své 

učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. 

Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo 

ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ 

Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je 

císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“  

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ NEMOCNÝ: Starý žid musí na závažnou operaci. Jeho syn je velmi uznávaný lékař a 

rozhodne se tento zákrok provést sám. Když muž pomaloučku upadá do umělého spánku, řekne: „Synu?“ „Copak 

tati?“„Jestli…jestli se ta operace nepovede….pamatuj si, že přijede tvá matka a bude žít s tebou a tvou manželkou.“ 

 

Kněžské svěcení v sobotu 21.10.2017 přijali z rukou diecézního 

biskupa Jana Vokála Gorazd Tomáš Plavnický O. Praem, Petr 

Zadina a Dmytro Romanovský. Letos je to již druhé kněžské svěcení 

v Královéhradecké diecézi. První se konalo 13. května. Osm mladých 

mužů se vydalo na cestu kněžského života a služby.  
 

 

 

 

 

                  mail: rkfvmyto@tiscali.cz, 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli 29.10. –30. neděle v mezidobí 1. čtení  

– Ex 22,20-26, 2. čtení – 1 Sol 1,5c-10, Evangelium – Mt 22,34-40 

mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

