
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 9. září do 16. září 2018 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ – ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

STŘEDA 12. ZÁŘÍ – STŘEDA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby(pí.Loskotová) 

                  17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)       

ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ – PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

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

 09:15 – bohoslužba slova Naděje (PPM) 

PÁTEK 14. ZÁŘÍ – SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

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

SOBOTA 15. ZÁŘÍ – PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ     
 11:30 – mše sv., svátost manželství Anny Synkové a Martina Švancara (PPM) 

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

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

 ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
                               ZA ZDENKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN, BRATRA ALBERTA A ZA DUŠE V OČISTCI 

       10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

                  13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY 

 Dnes v neděli 9.9. zajišťujeme hlídání obou kostelů sv. Vavřince (9:30–17:00) a Nejsvětější Trojice  

(13:00–17:00) v rámci Dní evropského dědictví, kdy tyto památky budou zpřístupněny veřejnosti. Stále nám chybí na 

dnešek pokrytí několika časů. Prosíme o podporu. Děkujeme.  

 V zadní části kostela si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.  

 Setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem bude až od měsíce října.  

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 12.9. na paní Teplou (tel.737 414 197).   

 Náboženství  v příštím školním roce bude opět v pondělky na faře ve Vysokém Mýtě, začínáme 17.9.2018. 

Náboženství v ZŠ Knířov a ZŠ Vraclav bude v pátky, začínáme 21.9.2018.  

 Seminář obnovy v Duchu Svatém: zájemci o seminář, odevzdejte prosím vyplněné přihlášky R. Blajdové nebo P. 

Mistrovi nebo zašlete na farní mail nejpozději do 16.9.2018, abychom vás mohli rozdělit do skupinek. Děkujeme.  

 Petice pro ochranu manželství: Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu 

manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Podnětem ke vzniku této iniciativy jsou 

stále sílící snahy takové chápání manželství a rodiny zpochybňovat. Manželství je jedinečná a nenahraditelná forma 

partnerského vztahu, který umožňuje předávání života a řádnou výchovu dětí. Jenom zde dochází k ideálnímu 

naplňování funkcí rodiny. Za peticí stojí Aliance pro rodinu (www.alipro.cz) a zve k podpisu a i ke sběru archů. 

Reagují tak na snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny. K cílům Aliance pro rodinu patří tedy 

obhajoba primátu rodiny ve výchově a vzdělávání dětí a všestranná podpora rodiny. 

Více viz na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180709biskupove-podporili-petici-na-podporu-manzelstvi nebo  

na http://www.podporamanzelstvi.cz. V případě, že Vás tato petice oslovila a chtěli byste se zapojit, podepište se na 

podpisový arch (na stolku uprostřed kostela). 
 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., kromě 

nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině. 

 Při sobotní a nedělní sbírce dne 1.-2.9.2018 ve farnosti Vysoké Mýto určené na církevní školství se vybralo:  

9.638,- Kč. Částka bude odeslána na účet Biskupství královéhradeckého, kde bude přerozdělena. Děkujeme! 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:  
 So 15.9. 17:00, Toulovcovo náměstí Litomyšl, Ne 16.9.16:00 farní zahrada Choceň: koncert VeKy 

 Pá 14.9., kostel Nanebevzetí P. Marie - Letohrad – Orlice, 19:00: koncert Pavel Helan Trio (zve oblastní charita 

Ústí nad Orlicí, dobrovolným příspěvkem podpoříte činnost Oblastní charity) 

 Čtvrtky odpoledne od 13.9. nebo soboty od 15.9.: Centrum naděje a pomoci (Brno –Vodní 13) otevírá „Kurz 

symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství“. Účastníci získají možnost se naučit, jak se orientovat 

v zákonitostech lidské plodnosti. Informace i přihlášky jsou na http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr 

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)    

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

           ZA FRANTIŠKA A HELENU KYSELOVY, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

       10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

       13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 

 

http://www.alipro.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180709biskupove-podporili-petici-na-podporu-manzelstvi
http://www.podporamanzelstvi.cz/
http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr


 So 15.9., VM – u Husova sboru: CČH a ČKA Vás zvou na Benefiční zahradní zábavu. Program: 13:30 (pohádka O 

kouzelné tužce), 15:00 (pohádka Jak na obra), 16:15 (koncert Otakaru), 17:00 (cimbálová muzika Rováš), 19:00 

(šansony: Markéta Voříšková – Hapka a Jiří Vedral) + výtvarná dílna pro děti a občerstvení. Výtěžek akce bude 

věnován OS Berenika ve VM. 

 Čt 20.9. (zahájení), Domácí hospic-klub Alfa-Omega (budova oblastní charity Ústí nad Orlicí), 15:30: Setkávání 

pozůstalých. Klub je pro všechny, nejen pro rodiny pacientů hospicové péče. Tel. 731 402 331, leták ve vitríně. 

 So 22.-Ne 23.9., Hora Matky Boží Králíky: Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu. Podrobný 

program viz leták ve farní vitríně nebo na www.ditevsrdci.cz.  

 Út 25.9., 18:30, Bratrská jednota baptistů VM: AGLOW – setkání, které pořádají ženy z místních církví. Téma – 

Za pokojný život bojujeme v mysli. Hostem bude paní Mirka Chutná z Jirkova, která prožila zázračné uzdravení 

z nevyléčitelné nemoci.  

 Čt 27.9. – Pá 28.9., Praha: Národní svatováclavská pouť 2018.  Více informací a celý kulturní program  

na www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout nebo na letáku ve farní vitríně. 
 

EVANGELIUM: Mk 7,31-37 Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři.  

Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, 

dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu 

otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však 

jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i 

němým řeč!“ 
 

Blíží se začátek SEMINÁŘE ŽIVOT V DUCHU a možná ještě váháte, jestli je seminář určený 

právě pro vás. Přinášíme odpovědi na některé z otázek: 

Pro koho je seminář vlastně určen? Nejsem pro něho příliš starý/á? Seminář je určený pro 

každého, kdo to touží po duchovním růstu a je pokřtěný v katolické víře. Je výborným 

„restartem“ v osobní víře, je určený i starší generaci. 

Kdo seminář povede? Jednotlivé přednášky povedou P. Miloš Kolovratník nebo Helena Johnová z farnosti Česká 

Třebová, kteří tento seminář pořádají pravidelně již několik let. Hosty semináře budou také P. Michal Němeček (vedoucí 

Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského) a P. Kamil Strak (vedoucí sekce pro mládež ČBK), kteří přijedou 

z Prahy. 

Jak budou jednotlivé večery probíhat? Důležitou součástí semináře je sdílení ve skupinkách, kterým budeme jednotlivá 

setkání otvírat. Poté se sejdeme ke společným chválám a modlitbám, na které naváže přednáška, která nastíní téma 

dalšího týdne. Na začátku semináře dostanete sešit s úryvky z Písma sv. na každý den. 

Bojím se sdílení ve skupinkách. Jak budou skupinky vypadat a co se na nich bude probírat? Skupinky budou stále 

stejné po celou délku semináře a bude se v nich scházet cca 5-7 účastníků. Proto potřebujeme znát váš zájem dopředu, 

abychom mohli co nejlépe tyto skupinky dát dohromady. Určený „moderátor“ skupinku povede tím, že dá každému 

prostor, aby řekl své postřehy, každý dostane stejný čas a ostatní účastníci skupinky nebudou do vyjádření ostatních 

zasahovat ani mu radit. Platí pravidlo: co se řekne ve skupince, nevynáší se ven, skupinka je založena na vzájemné 

důvěře. 

Proč k tomu ještě další setkání o víkendu? Součástí semináře jsou také tři setkání o víkendu. První bude spojený se 

svátostí smíření, bude se spíše jednat o takovou celkovou revizi našeho vztahu k Bohu a ostatním lidem, tzv. generální 

zpověď. K tomu je potřeba více prostoru, proto budeme začínat již ve 14 hod odpoledne. Přijedou zpovědníci, kteří mají 

zkušenost s tímto seminářem a vědí, jak lidi nasměřovat. Součástí bude na začátku také modlitba za vnitřní uzdravení. 

Další víkendové setkání bude spojeno s modlitbou za vylití Ducha Svatého a podpořit nás přijedou modlitebníci i z jiných 

farností. Poslední sobotní setkání proběhne v rámci sobotní mše svaté, při které budete rozesláni jako apoštolové a poté se 

můžeme sejít ke společné oslavě na faře.  

Proč je důležité, abych nechyběl/a? Jednotlivá setkání na sebe navazují a i skupinka takto dělá pokroky společně. 

V případě, že nebudete moci přijít na některé setkání, domluvíme se individuálně na náhradě. 

Bojím se, že si nenajdu čas na pravidelnou modlitbu. Jedná se o minimálně 20 minut denně a to není moc…  
 

AKTUALIZOVANÝ ROZPIS SETKÁNÍ SEMINÁŘE ŽIVOT V DUCHU: 

1. setkání:  Po 24.9. 18:30-20:30  Co je seminář obnovy v Duchu sv.? Modlitba 

2. setkání:  Po 1.10. 18:30-20:30  Bůh, který je ti otcem (ale i matkou), miluje tě zcela osobně. 

3. setkání:  Po 8.10. 18:30-20:30  Ježíš tě spasí a osvobodí 

4. setkání:  Po 15.10. 18:30-20:30  Ježíš je Pánem tvého života 

sobota:   So 20.10. 14:00-17:00  Svátost smíření 

5. setkání:  Po 22.10. 18:30-20:30  Ježíš tě povolává za svého učedníka 

6. setkání:  Po 29.10. 18:30-20:30  Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem 

7. setkání:  Po 5.11.   18:30-20:30  Duch svatý ti dává dary a milosti 

sobota:   So 10.11. 14:00-17:00  Modlitba za vylití Ducha sv. 

8. setkání:  Po 12.11. 18:30-20:30  Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova 

9. setkání:  Po 19.11. 18:30-20:30  Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce 

sobota:   So 24.11. 17:30-20:00  Bohoslužba rozeslání 
 

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

tel. 465 420 983,  

rkfvmyto@tiscali.cz 

 Připravujeme se na příští neděli (16.9.): 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Iz 50,5-9a, 2. čtení – Jak 2,14-18, Evangelium – Mk 8,27-35 

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

