
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 14. září 2014 do 21. září 2014 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pondělí 22. září  – PONDĚLÍ 25. TÝDNE VMEZIDOBÍ 

16:00 – mše sv. v Penzionu (PPM), 16:00 – mše sv. v Naději (P. Mannl) 

Úterý 23. září  – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

                           07:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

Středa 24. září  – STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

Čtvrtek 25. září  – ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

Pátek 26. září – SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ 

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

              ZA MARII MAREŠOVOU, MANŽELA JOSEFA A ZA BOŽENU KOPECKOU 

Sobota 27. září – PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE 

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

             NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ POMOC A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 
16:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

Neděle 28. září – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA  

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

              ZA VÁCLAVA BUREŠE A MANŽELKU RŮŽENU A RODIČE Z OBOU STRAN 
 10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)  

 13:30 - mše sv. na Knířově (PJK) 

 17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mannl) ZA STANISLAVA BRUNCLÍKA 

 Dnes o ranní mši sv. mají děti možnost si nechat požehnat aktovky a penály. Dnes během mše sv. 

proběhne sbírka na církevní školství. 

 V pondělí 22.9.2014 začnou evangelizační kurzy Alfa, které pořádáme společně s Bratrskou jednotou 

baptistů. První večer bude od 18:30 ZUŠ a přednášku na téma „Jde v životě o něco víc“ přednese P. Pavel 

Mistr. Pozvěte na kurz své známé, kteří mají chuť dozvědět se základy křesťanství. Na první večer je 

můžete doprovodit. Přehled přednášek najdete na našich stránkách.  

 Náboženství se začne vyučovat v pátek dne 26.9.2014. Přijďte v 13:15 hod mladší děti a ve 14:00 hod 

starší děti na faru. Děti ze ZŠ Jiráskova 1. stupeň vyzvedneme v družinách jako obvykle. 

 Každou středu od 18:30 do 19:30. vás zveme do knihovny na faře. Knihy přímo v kostele vám opět 

nabídneme příští neděli 28.9.2014 po ranní mši sv. Nabídka bude obohacena o knihy Aselma Grüna. Tuto 

neděli se také začnou prodávat kalendáře na 2015 a křesť. literatura. 5.10 bude prodej na Vraclavi. 

 V úterý 30.9.2014 se uskuteční od 18:30 ve Sborovém domě baptistů první setkání žen Aglow. Hostem 

večera bude Alena Šelongová z Českého Těšína a její svědectví se jmenuje „Každý má své Ninive“ a je o 

Božím vedení. Pro každou z nás má Bůh konkrétní cestu, ale my nejsme vždy ochotné po ní jít s radostí. 

 Další setkání těch, kteří by se rádi připravili na přijetí svátosti křtu, resp. prvního svatého přijímání a 

biřmování v dospělosti proběhne ve čtvrtek 2.10.2014 od 19:30 hod na faře.  

 Nedělní sbírky ve farnosti Vysoké Mýto 7.9.2014 3.734 Kč a 14.9.2014 3.607 Kč. 
 

Evangelium Mt 20,1-16 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné 

hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je 

na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou 

vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to 

zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně stojíte?‘ 

Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán vinice 

svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili 

kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po 

denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna 

tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. 

Neděle 21. září – NEDĚLE 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

     08:30 – dětská mše sv. v kostele v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), hraje Sboreček            

ZA ADOLFA BŘENĚ A RODIČE Z OBOU STRAN 
     10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Mannl)  

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

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

 ZA RODINU ZELENKOVU, TALACKOVU, ŠKLÍBOVU A DUŠE V  OČISTCI 
 



Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. 

Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a první 

posledními.“ 
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                                                  PhDr. DAVID VÍCH 
Je členem pastorační rady. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, obor učitelství: 

základy společenských věd - dějepis pro střední školy (1994-1999), dále vystudoval Ústav pro pravěk a 

ranou dobu dějinnou na FF UK Praha (2000-2005), obor archeologie pravěku a raného středověku. V 

letech 1999-2005 učil na základní škole a gymnáziu v Konicích. Od roku 2005 pracuje jako archeolog ve 

vysokomýtském Regionálním muzeu. Vzhledem k tomu, že jeho práce je i jeho koníčkem, dělí svůj čas v 

zásadě mezi rodinu a tu práci. Mimo účast v pastorační radě se do života farnosti zapojuje různě, a jak sám 

přiznává, spíše příležitostně. 

Jak a kdy začal váš život z víry?  Ve víře jsem byl vychováván rodiči. 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil?  Určitě salesiáni a jejich tzv. chaloupky. 

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.?  1 Kor 1-13. 

Máte nějakého oblíbeného světce?   Bez zvláštní preference, i když často to bývá sv. Antoníček, vzhledem k 

tomu, že neustále někde něco zapomínám. 

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Bez zvláštní preference. 

V příštích ohláškách vám představíme člena pastorační rady pana Josefa Hurycha ml. 
 

FOTOREPORTÁŽ Z POUTĚ DO SVATÉ ZEMĚ: 

Přechod pouští od Jericha na Jeruzalém.       Mše sv. ve Wadi Kelt.  

           Jízda na oslíkovi ke klášteru sv. Jiří. 

 

 

V Nazaretě před bazilikou Zvěstování. 

                                        

Mše sv. v pohoří 

Karmel. 

 
 

 

 

 

Amálka na Golgotě.                                                                                          
 

                        Pohled na Jeruzalém. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ 

KOUTKU: Přijede TV štáb do 

Jeruzaléma, přijedou ke Zdi 

nářků a ptají se jednoho Žida, za 

co se u ní modlí. „Za to, aby už 

mezi námi a Araby byl konečně 

mír a ne zabíjení.“ „A jaký 

z toho máte pocit?“ „Jako 

kdybych mluvil do zdi…“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ARCHEOLOG: Archeolog vykopal kostru a po analýze hlásí na ústředí, že je 

stará 4 tisíce let a že zemřela na infarkt. Ústředí tomu nevěří, pošlou ji do Ameriky a ti po dvou letech hlásí, že 

je to pravda. Šéfům je divné, jak to ten archeolog mohl během minuty zjistit pouhým pohledem. On 

vysvětluje: „Jednoduché - ta kostra měla v ruce malý lísteček s textem: Sázím 10 000 šekelů na Goliáše.” 

http://www.katolik.vmyto.cz/; mail: rkfvmyto@tiscali.cz; tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost sv. Václava: 

1. čtení – Mdr 6,9-21; 2. čtení – 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24; Evangelium – Mt 16,24-27 


