
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 22. září do 29. září 2019 
    
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ  2019 – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

 16:00 – bohoslužba slova v Naději (pan Jaroslav Korbel) 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (P. Bohumil Šitavanc)      

ÚTERÝ 24. ZÁŘÍ 2019 – ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

STŘEDA 25. ZÁŘÍ 2019 – STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

             ZA RODIČE A PRARODIČE VAJMAROVY, ZAVŘELOVY A OSTATNÍ PŘÍBUZNÉ 

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 2019 – ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019 – PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE 
 16:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Kunert)                             

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2019 – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 

 16:00  – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (P. Kunert) 

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

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ 2019 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Buriánek)   

                                  ZA MICHALA STRAKULA, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Do 30.9. bude P. Pavel Mistr na dovolené. Zastupovat ho bude P. Jan Kunert.  

 Děkujeme Sborečku za hudební doprovod při dnešní dětské mši sv. Po mši sv. zveme všechny děti před kostel  

na společnou hru Molkky.   

 St 25.9., Pá 27.9, 11:00 – 12:00:  vstup do chrámu sv. Vavřince s možností komentované prohlídky  
 St 25.9., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s  P. Kunertem.   
 První hodina náboženství ve VM se uskuteční na faře v pondělí 7.10. Předběžný čas výuky ve Vysokém Mýtě  

na faře – PO 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. 

 Při sobotní a nedělní sbírce určené na církevní školství v diecézi (14.-15.9.2019) se ve farnosti Vysoké Mýto 

vybralo celkem: 5.382,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Detektivnímu pátrání po detailech v chrámu sv. Vavřince se vrátíme v ohláškách až v měsíci říjnu.  

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 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.  
 Pá 27.9. – So 28.9., Stará Boleslav: Národní svatováclavská pouť.  Program viz leták ve farní vitríně.  

 So 28.9.: Pěší a cyklistická pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící, která bude završena v kostele Panny Marie 

Pomocné na Chlumku mší sv. v 15:00. Více viz leták ve farní vitríně. 

 Út 1.10., Hradec Králové, Nové Adalbertinum: XIV. Diecézní setkání seniorů. Téma: Papež František. 

Program: 9:30 Slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 11:00 – 16:00 přednášky v Novém 

Adalbertinu. Přihlášky do 25.9.2019, organizuje Diecézní centrum pro seniory Biskupství královéhradeckého, tel. 

495 063 661, 737 215 328. Více viz leták ve farní vitríně.  

 So 5.10., Koclířov - Fatima, hlavní mše sv. 10:30: Pouť do Koclířova  za účasti hostů Mons. Charlese D. Balvo a 

Mons. Mambé J.-Sylvain Emiena. Odjezd autobusu z H. Králové v 8:00 se zastávkami na trase i ve Vysokém 

Mýtě cca v 8:45 (naproti bazénu při hlavní silnici), návrat do VM cca 19:00. Podrobný program viz leták  

ve farní vitríně. Zájemci o tuto pouť, přihlaste se na tel. 723 262 381 paní H. Ryklové nebo na farní e-mail 

rkfvmyto@tiscali.cz  

 
 

NEDĚLE 22. ZÁŘÍ 2019 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Brychta)   

                       ZA ZDENKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN,  

                      CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

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

 



EVANGELIUM:  Lk 16,1-13  Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že 

prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už 

dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. 

Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.’ Zavolal si dlužníky svého pána, 

každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš 

svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ 

Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto 

světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého 

mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo 

je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám 

svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma 

pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit 

Bohu i mamonu.“ 
 

CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ  

8. katecheze: »Nevydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu«  
Promluva papeže Františka  při generální audienci dne 18.9.2019. Převzato z www.radiovaticana.cz 

Pokračujeme v katechezi o Skutcích apoštolů. Petr a apoštolové odpověděli odvážně na zákaz židovské 

velerady učit ve jménu Kristově, že nemohou být poslušní tomu, kdo chce zabránit šíření evangelia ve světě. 

Dvanáct apoštolů tak vykazuje „poslušnost víry“, kterou chtějí vzbudit ve všech lidech (srov. Řím1,5). Počínaje 

Letnicemi totiž nejsou „sami“. Zakoušejí onu zvláštní součinnost, která je decentralizuje a přiměje říkat: »my a Duch 

svatý« (Sk 5,32); cítí, že nemohou říci jen „já“, nýbrž „my“ a »Duch svatý a my« (Sk 15,28). Jsou lidmi, kteří nejsou 

sami sobě středem. Silou tohoto spojenectví se apoštolové nedají nikým zastrašit. Měli impozantní odvahu. 

Připomeňme si však, že byli zbabělí. Všichni utekli, rozutekli se, když byl Ježíš zadržen policií. Všichni. Ze zbabělců 

se však stali odvážlivci. Proč? Protože s nimi byl Duch svatý. Totéž se stane nám. Budeme-li mít v sobě Ducha 

svatého, budeme mít odvahu jít dál. Odvahu zvítězit v mnoha bojích, nikoli sami sebou, nýbrž Duchem, který je v nás. 

Necouvnou v jejich stopách neochvějní svědkové Vzkříšeného Ježíše, jako mučedníci všech dob i té naší. Mučedníci 

dávají život, neskrývají, že jsou křesťané. Před lety, i dnes je mnoho takových. Pomysleme na kopty, kteří byli před 

čtyřmi roky zavražděni na libyjské pláži. Všichni byli podřezáni. Ale poslední slovo, které pronášeli, bylo: „Ježíši, 

Ježíši“. Neprodali víru, protože s nimi byl Duch svatý; jsou to mučedníci dneška. Apoštolové jsou „megafony“ Ducha 

svatého; byli posláni Zmrtvýchvstalým šířit pohotově a bez váhání Slovo, jež uděluje spásu. 

Tato rozhodnost opravdu otřásla židovským „náboženským zřízením“, které se cítí ohroženo a odpovídá 

násilím a odsuzováním k smrti. Pronásledování křesťanů je vždycky stejné. Lidé, kteří nechtějí křesťanství, se cítí 

ohroženi a tak zabíjejí křesťany. Ve veleradě však povstal odlišný hlas, patřící jednomu farizeji, který se rozhodl 

postavit hráz reakci svých souvěrců. Jmenoval se Gamaliel, moudrý muž, »učitel Zákona, velmi vážený u všeho lidu«. 

U něho se svatý Pavel naučil dodržovat »zákony otců« (srov. Sk 22,3). Gamaliel si vezme slovo a ukáže svým bratřím, 

jak uplatňovat umění rozlišovat v situacích, jež se vymykají běžnému rámci. 

Zmiňuje několik postav, které se prohlásily za Mesiáše, a ukazuje, že každý lidský záměr může zpočátku 

mnohé strhnout a pak ztroskotá, zatímco všechno, co pochází shůry a nese „podpis“ Boha, zůstává natrvalo. Lidské 

projekty vždycky ztroskotají, jsou dočasné jako my. Pomyslete na všechny politické projekty, a jak se ve všech zemích 

mění. Pomyslete na velká impéria, pomyslete na diktatury minulého století. Myslely si, že jsou mocné a ovládnou svět. 

A potom se všechny zhroutily. Pomyslete i na dnešní impéria. Zhroutí se, nebude-li s nimi Bůh, protože lidská síla není 

trvalá. Pomysleme na dějiny křesťanů, také dějiny církve se spoustou hříchů a pohoršení a množství špatností během 

dvou tisíc let. Proč se nezhroutila? Protože je tam Bůh. My jsme hříšníci a často působíme také pohoršení. Bůh je však 

s námi. Bůh zachraňuje nejprve nás a potom je, ale vždycky zachraňuje Pán. Silou je „Bůh s námi“. Gamaliel tedy 

zmínkou o těch, kteří se prohlašovali za Mesiáše, ukazuje, že každý lidský projekt může nejprve získat přízeň  

a potom ztroskotá, a vyvozuje z toho, že pokud učedníci Ježíše z Nazareta uvěřili podvodníkovi,  nutně zmizí. Pokud 

však následují někoho, kdo pochází od Boha, je lépe nesnažit se je zničit; a varuje: »Nevydávejte se v nebezpečí, že 

byste bojovali proti Bohu« (Sk 5,69). Takovémuto rozlišování nás učí. 

Jsou to pokojná a prozíravá slova, která umožňují nahlédnout křesťanskou událost v novém světle a nabízejí 

kritéria, mající „příchuť evangelia“, protože zvou k rozpoznávání stromu podle ovoce (srov. Mt 7,16). Dotýkají se srdcí 

a mají kýžený účinek: ostatní členové velerady se přidrží jeho mínění a přestanou usilovat apoštolům o život, tedy  

o jejich zabití. 

Prosme Ducha svatého, ať v nás působí, abychom si jak osobně, tak společně mohli osvojit habitus rozlišování. 

Prosme Jej o umění nahlížet vždycky jednotu dějin spásy skrze znamení Božího působení v naší době a na tvářích těch, 

kdo jsou po našem boku, abychom se naučili, že čas a lidské tváře jsou zvěstovateli živého Boha. 
 

    THE LAST  

    WORD  

    HAS THE                                              

    LITTLE 

   DUNKEY:   www.katolik.vmyto.cz,   

                                          tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
                                                    www.instagram.com/katolik.vmyto/                                                                                   

Připravujeme se na příští neděli (29.9.2019): 26. neděle v mezidobí,  

1. čtení: Am 6,1a.4-7, 2. čtení: 1 Tim 6,11-16, Evangelium: 16,19-31 

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

