
 Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 7. října do 14. října 2018 
 

 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 8. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)        

ÚTERÝ 9. ŘÍJNA – ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

STŘEDA 10. ŘÍJNA – STŘEDA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM, společné modlitby (pí Loskotová) 

                  17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA MANŽELE CHYTILOVY A JEJICH DĚTI 

ČTVRTEK 11. ŘÍJNA – ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

PÁTEK 12. ŘÍJNA – PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 ZA RODINU NÁDVORNÍKOVU, JANA, FRANTIŠKA SCHEJBALA A MANŽELKU 

SOBOTA 13. ŘÍJNA – SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)   

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

 ZA PANA JOSEFA PTÁČKA, PROSBA ZA UZDRAVENÍ 

NEDĚLE 14. ŘÍJNA – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

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

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) – slavnost posvěcení kostela, ZA FARNOSTI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  

 Naši farnost můžete sledovat také na Instagramu pod názvem katolik.vmyto (foto s krátkým textem).  
https://www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

 Od 1.10. do  5.10. bude P. Pavel Mistr na duchovních cvičeních. Zastupovat ho bude P. Jan Kunert (tel. 731 598 859). 

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

 Ne 7.10.: nabídka kalendářů na rok 2019 pro farnost Vraclav a Knířov. Farnost Zámrsk v sobotu 13.10. po mši sv.    

 Po 8.10., 18:30-20:30, fara ve VM: pokračuje 3. setkání Semináře Život v Duchu Svatém  

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 10.10. na paní Markovou (tel. 721 109 647).   

 St 10.10., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

 Ne 21.10., Misijní neděle s jarmarkem výrobků po mši sv. V sobotu 20.10. večer vytvořme společný Misijní most 

modlitby. Zapalme si doma svíčku a pomodleme se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, chudé a trpící lidi.  

 Petice pro ochranu manželství: možnost podepsat podpisový arch v kostele. 

 Při sobotní a nedělní sbírce při mši sv. dne 29.-30.9.2018 ve VM určené na podporu hnutí domácí hospicové péče 

v diecézi se vybralo: 7.108,- Kč. Děkujeme! 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:   
 Čt 18.10., Hradec Králové: XIII. diecézní setkání seniorů. Zveme všechny seniory. Program na téma: Svědectví 

minulosti, naděje budoucnosti. Program od 9:00 – 15:40 bude probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Novém  

Adalbertinum. Podrobný program viz leták. Přihlášky do 15.10.2018 na tel. 495 063 661. 

 Út 23.10., 18:30, Církev bratrská, Brandlova 1,VM: setkání AGLOW na téma Láska je věc rozhodnutí.  

Jana Frantíková společně s manželem vychovala 12 dětí z toho 7 v pěstounské péči.  

 Pá 23. – So 24.11.,Olomouc – regionální centrum: Konference o evangelizaci. Přednášky, workshopy, svědectví, 

čas modliteb, večer chval. Pro velký zájem bývá plno. V případě zájmu kontaktujte Radku Blajdovou.  
 

EVANGELIUM: Mk 10,2-16  Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést 

do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ 

Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil lidi jako muže 

a ženu’. ‘Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale 

jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali….  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Pane doktore, nějak je mi v poslední době úzko od žaludku. Nemohl byste mi na to 
něco dát?“ ptá se pacientka. Lékař ji prohlédne a potom jí podá lžíci becherovky. „Zajímavé“, řekne žena, „chutná to stejně 

jako lék, který bere už 25 let můj manžel!“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ LÉKAŘ: Přijde muž k lékaři. „Můžete mi dát něco, abych nespal?“ „A proč, prosím Vás? Víte co 

by jiní dali zato, aby mohli spát?“ „No jo, ale mě včera v noci vykradli a já jsem nic neslyšel!“ 
 

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

tel. 465 420 983,  

rkfvmyto@tiscali.cz 

NEDĚLE 7. ŘÍJNA – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA PANÍ HELENU ČERNOU 

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

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (14.10.): 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Mdr 7,7-11, 2. čtení – Žid 4,12-13, Evangelium – Mk 10,17-30 

 

 

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


BISKUP TOMÁŠ HOLUB NA SYNODĚ O MLADÝCH LIDECH  

Ve středu 3. října začala ve Vatikánu řádná biskupská synoda na téma: „Mladí lidé, víra a 

rozlišování povolání“. Synoda bude probíhat až do 28. října a bude se jí účastnit 267 zástupců 

biskupských konferencí z celého světa. ČR reprezentuje plzeňský biskup Tomáš Holub a synody 

se účastní také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví. 

Aktuality můžete sledovat na www.cirkev.cz  
 

Z příspěvku Tomáše Holuba o situaci mladých v ČR vybíráme: …V  mé zkušenosti z doprovázení mladých lidí se 

odráží vedle mnoha jiných faktorů také skutečnost, že na jedné straně dochází k dřívějšímu fyzickému dospívání 

mladých lidí a na straně druhé se zároveň o více let opožďuje období jejich dostatečné emoční, vztahové i sociální 

zralosti, a tedy i připravenosti k zodpovědnému uzavření nerozlučitelného svátostného manželství. Důvodem této 

skutečnosti jsou nejen celkové změny ve vývoji a stylu života mladé generace, ale velký vliv má i všeobecně rozšířený 

evropský systém vzdělávání a přípravy na profesní život. 

V důsledku této změněné situace vzniká v životě mladých lidí dlouhé období od přibližně 15 let do minimálně 25 let (a 

velmi často především u vysokoškoláků do 27 a více let – tedy období 10 a více let), ve kterém mladí lidé sice zcela 

přirozeně vstupují do partnerských vztahů, prožívají zkušenosti zamilovanosti, zrající lásky a samozřejmě také intimní 

přitažlivosti, nicméně nesměřují k bezprostřednímu uzavření svátostného manželství. 

Moje zpovědní zkušenost a zkušenost z pastoračních rozhovorů s mladými lidmi v tomto věku se významně shoduje 

s psychologickými poznatky. Ty říkají, že zdravě se vyvíjející vztah, který přirozeně a zodpovědně směřuje k uzavření 

manželství, vstupuje po 3–4 letech do situace, kdy je intimní zdrženlivost pro významnou část párů při zachování 

přirozené a zdravé dynamiky vztahu již téměř nemožná. 

A mladí lidé se proto ve velké míře, jestliže vztah neukončí, v této chvíli rozhodují pro intimní život ještě před uzavřením 

manželství. Ačkoliv nadále chtějí žít z víry, mají jednoznačný zájem podílet se aktivně na životě různých společenství, 

žijí životem modlitby, nejsou již více schopni dodržovat předmanželskou čistotu. Na druhé straně legitimně vnímají, že 

uzavřít manželství a založit rodinu jsou ještě sociálně i ekonomicky a mnohdy i emočně nepřipraveni. 

Bohužel musím říci, že se setkávám s velkým množstvím aktivních mladých párů, kteří se z takovéto rozhodnutí 

nezpovídají, protože i přes mnohé diskuse a upřímné duchovní rozhovory své rozhodnutí nevnímají jako hřích. Ke 

svátosti smíření však nadále s upřímností přistupují a dál žijí svátostným životem bez subjektivních výčitek. 

Vedle toho existuje z mé zkušenosti také množství párů, které se v takovéto situaci rozhodnou přerušit svátostný život, 

aby mohli v partnerství, které považují za Bohem pro ně připravené, žít i intimně. Bohužel nemálo z těchto párů přeruší 

nejen svůj svátostný život, ale následně pro špatné svědomí či výčitky svého okolí a necitlivosti ze strany některých 

duchovních se následně odcizí Církvi úplně. Tyto dva výše zmíněné způsoby řešení volí jednoznačně v současné době 

významná většina pastorovaných katolických párů v České republice. Existuje samozřejmě i určitá nevelká skupina 

katolických párů, které mnohdy i pod vlivem svých duchovních rádců či pod tlakem tradičního prostředí řeší danou 

situaci uzavřením svátostného manželství ještě během období přípravy na samostatný život, tedy především v době studia. 

V takové situaci pak jsou mladí manželé v drtivé většině finančně významně závislí na podpoře ze strany rodičů či širší 

rodiny, nemají k dispozici samostatné bydlení a jejich společný život je velmi brzy ohrožován  mnoha zásadními 

sociálními i ekonomickými změnami. V důsledku těchto skutečností i toto na první pohled chvályhodné řešení v sobě 

bohužel skrývá z mé osobní pastýřské zkušenosti i ze zkušenosti mnoha spolubratři kněží, kteří se mládeži věnují, značné 

nebezpečí. Do nerozlučitelného manželství vstupují páry v podstatě jen z jediného důvodu. Tím je nemožnost nadále 

dodržovat předmanželskou čistotu. A to v situaci, kdy mnohdy nejsou naplněny velmi potřebné sociální, ekonomické a 

často i emoční podmínky pro to, aby manželství mohlo úspěšně překonávat nástrahy společného života. Mnohé páry, 

které přijali manželství takto brzy, se proto bohužel také velmi brzo rozpadají a teprve eventuální druhý sňatek těchto 

katolických křesťanů splňuje přirozené předpoklady pro vznik trvalého vztahu. Že to znamená velký morální problém, 

nemusím, myslím, nikterak zdůrazňovat. Osobně bych ve svém příspěvku chtěl upozornit na pro mne velmi vážné 

důsledky takovéto situace: Katoličtí křesťané, kteří v období své přípravy na rodinný život nerespektovali oficiální 

morální učení Církve, se po uzavření svátostného manželství vracejí v oblasti požadovaných morálních nároků do 

bezproblémového způsobu života a působení v Církvi. A to na rozdíl od mnohých, kteří po rozpadu předčasně uzavřeného 

svátostného manželství vstoupí do druhého svazku a jejichž další svátostný život je velmi problematický. Nicméně vracejí 

se s jednou zásadní hlubokou zkušeností, která významně ovlivňuje jejich následnou schopnost naslouchat Církvi a 

přijmout ji jako důležitou orientační autoritu pro jejich osobní i společenský život. Vracejí se se zkušeností, že v zásadní a 

hluboké osobní otázce, v otázce zrání k rozhodnutí pro nerozlučný celoživotní vztah, jim ve velmi důležité periodě života 

Církev nebyla srozumitelnou a chápající autoritou… Tato skutečnost se dle mé zkušenosti velmi negativně následně 

promítá do jejich respektu vůči církevním pravidlům a postojům v mnoha dalších oblastech, které se jich týkají a které 

musí řešit. A za které následně přebírají zodpovědnost. Vzniká tak početně i vlivem významná skupina angažovaných a 

v Církvi aktivních laiků s rezervovaným postojem vůči autoritě Církve a samozřejmě v neposlední řadě i vůči církevní 

hierarchii. Myslím, že mnohé důsledky tohoto pociťujeme v naší zemi (a domnívám se, že nejen v naší zemi) v posledním 

období značně bolestivě. Jsem hluboce přesvědčen, že to má například značný negativní vliv na připravenost rodičů 

podporovat rozhodnutí pro duchovní povolání svých dětí. Proto bych si velmi přál, aby se tato synoda také věnovala v síle 

radostné a osvobozující zvěsti evangelia věrnému a zároveň pro mladé lidi srozumitelnému a realistickému přístupu 

k normám života v tomto období. Ačkoliv před 50 lety takové období mezi přibližně 15. a 25. rokem života mladých lidí 

ještě téměř vůbec neexistovalo, dnes hraje na cestě zrání mladých katolických křesťanů významnou roli. A zásadním 

způsobem ovlivňuje prožívání víry v následné dospělosti. Myslím proto, že toto téma by mělo být jednou z výzev pro 

naše synodní přemýšlení, modlitby a rozlišování. 

http://www.cirkev.cz/

