
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 8. září do 15. září 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ  2019 – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v Naději (PPM)                  

ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ 2019 – ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  09:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)  

STŘEDA 11. ZÁŘÍ 2019 – STŘEDA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby  

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU HAJDOVU, MARTU MURENKOVU, 

             JANA VLČKA, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ 2019 – ČTVRTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

PÁTEK 13. ZÁŘÍ 2019 – PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. M. Beran)  ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU 

              BENÁKOVU, ŠTABLOVU, PODĚKOVÁNÍ ZA 20 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 

SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2019 – SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

 16:00  – bohoslužba slova v kostele v Zámrsku (jáhen J. Roušar) 

 17:15  – bohoslužba slova v chrámu sv. Vavřince ve VM (jáhen J. Roušar) 

   ZA RODINU DVOŘÁKOVU A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ 2019 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Brychta)   

                                  ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A ZA RODIČE Z OBOU STRAN 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Září, každá st a pá, 11:00-12:00: vstup do chrámu sv. Vavřince s možností komentované prohlídky  

 Ne 8. 9.: v rámci Dny evropského: chrám sv. Vavřince 10:00-17:00 a kostel Nejsvětější Trojice 15:00-17:00. 

10:00 komentovaná prohlídka,10:00-12:00 je možnost navštívit věže kostela. 

 Ve dnech 12.-30.9. bude P. Mistr na dovolené. Od 12. do 18.9. ho bude zastupovat P. Šitavanc, od 19. do 30.9. P. 

Kunert. 

 První hodina náboženství ve Vysokém Mýtě se uskuteční na faře v pondělí 7.10. Předběžný čas výuky ve 

Vysokém Mýtě na faře – pondělí 13:30 – 14:15 mladší děti (1.- 4. třída), 14:15 – 15:00 starší děti (5. – 8. třída). 

Skupiny na hodiny náboženství budou rozděleny podle počtu a složení zájemců. Přihlášku prosím odevzdejte  

ve škole, po skončení bohoslužeb osobně nebo do schánky na faře do 27.9.2019. Náboženství v ZŠ na Knířově 

(12:30 – 13:15) a v ZŠ na Vraclavi (13:30 – 14:15) začne v pátek 11.10. 

 Mládeži od 8. třídy nabízíme setkávání v rámci společenství Vesmírné mládeže, která se bude konat každý pátek 

od 18:30 na faře, první setkání bude 11.10. 

 Setkávání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začne ve středu 25.9.2019 na faře ve VM. 

 Při sobotní a nedělní sbírce (31.8. a 1.9.2019) se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem: 5.398 ,- Kč 

 V neděli 15.9. bude ve všech farnostech sbírka na církevní školy.  

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 So 14.9. od 14:00, Masarykovy sady u Husova sboru: Benefiční zahradní zábava. Program: 14:00 vernisáž 

výstavy fotografií, 15:00 pohádka pro děti, 16:00 krátké soutěže pro děti, 16:30 koncert písníčkáře, harmonikáře 

Pavla Muchy, 18:30 koncert vysokomýtské kapely TAK NE. Občerstvení pro tělo i duši zajištěno. 

 So 28.9.: Výlet s Orlem 2019. Odjezd z VM (parkoviště u bazénu v 7:30). Program: návštěva Lanškrouna ( mše 

sv. v 9:30 v kostele sv. Václava), prohlídka hradu Bouzov nebo procházka po okolí, návštěva jeskyně Javoříčko. 

Návrat do VM cca v 19:00. Účastníci si hradí pouze stravu a vstupné, jízdné je hrazeno sponzorsky. Hlaste se u 

paní Markové (tel. 721 109 647) nebo u paní Stříteské (tel. 777 141 910). Leták je ve farní vitríně. 
 

 

EVANGELIUM:  Lk 14,25-33  Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo 

přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, 

nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.  

Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? … 
 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/  

NEDĚLE 8. ZÁŘÍ 2019 – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  ZA RODINU 

                        ŠVANDOVU, DOPITOVU, TŮMOVU A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (15.9.2019): 24. neděle v mezidobí,  

1. čtení: Ex 32,7-11.13-14, 2. čtení: 1 Tim 1,12-17, Evangelium: Lk 15,1-10 

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


Poslední prázdninový den jsme společně oslavili náš první FARNÍ DEN, který začal v kostele sv. Vavřince 

poděkováním za čas prázdnin a odpočinku a požehnáním do nového školního roku. Na děti pak čekaly kolem kostela 

atrakce farní pouti, nasbírané body pak mohli měnit ve farním krámku. I přes „nástrahy“ počasí jsme mohli společně 

posedět na farní zahradě, opéct si buřty a grilovat. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a programu pro děti. 

       
 

       
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEBO DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ… 

Znáte dobře svůj kostel? Možná jste si nevšimli všech detailů a tak bychom vás rádi na 

někeré upozornili. Každý týden vám chceme přinášet soutěžní snímek a můžete se vydat 

na detektivní pátrání po kostele sv. Vavřince. Správnou odpověď budeme zveřejňovat 

v ohláškách následující týden. Své odpovědi můžete zasílat na farní mail nebo hodit do schránky na 

faře… Můžeme vždy vylosovat výherce…  Otázka: Kde byste našli sochu tohoto papeže??? 
 

CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ  

7. katecheze: »až půjde Petr okolo« (Sk 5,15)   Petr, hlavní svědek Vzkříšeného. 

Církevní obec popsaná v knize Skutků apoštolů žije z velkého bohatství, které jí dává k dispozici Pán, 

jenž je štědrý; zakouší početní růst a hojnost kvasu, navzdory útokům zvnějšku. Lukáš nám tuto vitalitu 

přibližuje také popisem důležitých míst, např. Šalamounova podloubí (srov. Sk 5,12), kde se shromažďovali věřící. Podloubí 

(stoá) je otevřená kolonáda, jež slouží jako útočiště, ale také jako místo setkání a svědectví. Lukáš klade skutečně důraz na 

znamení a zázraky, jež provázely slova apoštolů, a na zvláštní péči o nemocné, kterým se věnovali. 

V 5. kapitole Skutků se vznikající církev ukazuje jako „polní nemocnice“, která přijímá nejslabší lidi, tedy nemocné. Jejich 

utrpení přitahuje apoštoly, kteří nemají »stříbro ani zlato« (Sk 3,6), jak praví Petr chromému, ale jsou silní Ježíšovým 

jménem. V jejich očích a v očích křesťanů všech dob jsou nemocní privilegovanými adresáty radostné zvěsti o království, 

jsou bratry, ve kterých je Kristus obzvláště přítomen, aby se dal hledat a najít od nás všech (srov. Mt 25,36.40). Nemocní 

jsou privilegováni církví, kněžským srdcem a všemi věřícími. Nejsou k odpisu, naopak jsou k uzdravení a k ošetření. Jsou 

předmětem křesťanské starostlivosti. 

Mezi apoštoly vyniká Petr, který má ve skupině apoštolů hlavní postavení v důsledku primátu (srov. Mt 16,18) a poslání, jež 

obdržel od Vzkříšeného (srov. Jan 21,15-17). On zahájil veřejné hlásání kerygmatu v den Letnic a má rozhodující postavení 

na Jeruzalémském sněmu (srov. Sk 15 a Gal 2,1-10). Petr přistupuje k nosítkům a prochází mezi nemocnými jako to činil 

Ježíš, beroucí na sebe jejich choroby a nemoci (srov. Mt 8,17; Iz 53,4). Galilejský rybář Petr prochází, ale nechává Jiného, 

aby se zjevil: živého a činného Krista! Svědek je totiž ten, kdo vyjevuje Krista jak slovy, tak tělesnou přítomností, která mu 

umožňuje navazovat vztahy a být v dějinách prodloužením Slova učiněného tělem. 

Petr je tím, kdo koná skutky Mistra (srov. Jan 14,12), a pohledem víry je v něm vidět sám Kristus. Naplněn Duchem svého 

Pána, Petr prochází a aniž by něco dělal, stává se pouhý jeho stín hojivým „pohlazením“, které uzdravuje, a projevem 

laskavosti Vzkříšeného, jenž se sklání k nemocným a navrací život, spásu a důstojnost. Tímto způsobem Bůh vyjevuje svoji 

blízkost a činí z ran svých dětí „teologické místo svojí něhy“ (Kázání z Domu sv. Marty, 14. 12. 2017). V ranách 

nemocných, v nemocích, jež jsou překážkami života, je vždycky přítomen Ježíš, Ježíšova rána. Ježíš volá každého z nás, aby 

ošetřoval, opatroval a uzdravoval. Petrova uzdravující činnost vzbuzuje nenávist a závist saducejů, kteří uvrhnou apoštoly 

do žaláře, a zděšeni jejich tajemným osvobozením, zakazují jim, aby učili. Tito lidé spatřili zázraky, které apoštolové učinili 

nikoli magicky, nýbrž Ježíšovým jménem. Nechtěli to však uznat, uvěznili a zbičovali apoštoly, kteří byli potom zázrakem 

propuštěni. Srdce saducejů bylo však natolik zatvrzelé, že nechtěli uvěřit tomu, co viděli. Petr proto svojí odpovědí podává 

klíč křesťanského života: »více je třeba poslouchat Boha než lidi« (Sk 5,29), protože saducejové říkali: „Nesmíte 

pokračovat, nesmíte uzdravovat.“ – „Já však poslouchám dříve Boha než lidi“ – to je velká křesťanská odpověď. To 

znamená naslouchat Bohu bez výhrad, bez odkladů a bez kalkulací, přilnout k Němu, abychom byli schopni smlouvy s Ním 

a s těmi, které potkáváme na svojí cestě. Prosme také my Ducha svatého o sílu, abychom se nezalekli těch, kdo nám 

přikazují mlčet, očerňují nás, ba dokonce nám ukládají o život. Prosme Ducha, ať nás vnitřně posílí, abychom měli jistotu 

milující a útěšné přítomnosti Pána po svém boku. 


