
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 6. října do 13. října 2019 
    
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 7. ŘÍJNA 2019 – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 

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

ÚTERÝ 8. ŘÍJNA 2019 – ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – modlitba sv. růžence za misie  17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 9. ŘÍJNA 2019 – STŘEDA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

13:30 – bohoslužba v LDN Žižkova (PPM) 

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

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

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

ČTVRTEK 10. ŘÍJNA 2019 – ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

 07:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)    

PÁTEK 11. ŘÍJNA 2019 – PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)   

SOBOTA 12. ŘÍJNA 2019 – 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 MANŽELE ANDRLOVY, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 13. ŘÍJNA 2019 – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 08:25 – modlitba sv. růžence přede mší sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM 

 09:00 – mše sv. ze Slavnosti posvěcení kostela v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)     
                               ZA FRANTIŠKA NOVÁKA PŘI PŘÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH 80. NAROZENIN A ZA CELÝ ROD 

 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)        13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)     
       

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 V měsíci říjnu bude každou neděli v 8:25 modlitba sv. růžence a také před každou večerní mší sv. ½ h předem. 

 St 9.10., 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. – 7. třída). Náboženství v ZŠ  

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

 Pá 11.10., 18:30, fara VM: setkání společenství Vesmírné mládeže 
 Při sobotní a nedělní sbírce se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo ve dnech 28. – 29.9.2019 celkem: 5.086,- Kč.  

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 So 12.10, So 19.10, kostel sv. Jakuba v České Třebové, 19:00: Ebenovský rok - varhanní koncerty v rámci 

mezinárodního varhanního festivalu 2019 Zdeňka Pololáníka.  

 Pá 25.10. - ne 27.10.: Oslavy 10. výročí znovuotevření katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 

v Kutné Hoře Sedlci. Bohatý program viz leták na farní vitríně nebo www.sedlec.info 
 

MISJNÍ MĚSÍC: 

 PMD vydala brožurku drobných Misijních úvah, která je dostupná online či jako aplikace pro 

telefony Android pod názvem Misijní měsíc říjen 2019. Od 1. října automaticky nabízí zamyšlení 

na každý den. Další info na: www.misijnimesic.maweb.eu  

 V rámci misijního měsíce zveme rodiny našich farností, aby se zapojily do Baťůžkového projektu pořádaného 

charitativní organizací Mary´s Meals (Mariino jídlo). Naplněné baťůžky (aktovky) pro děti z Malawi přineste 

prosím v neděli 20.10. do kostela v dané farnosti na misijní dětskou mši sv. Konkrétní seznam do baťůžku je na 

stolku vedle ohlášek, bližší info na www.batuzkovyprojekt.cz a u paní Morávkové. 

 Dále se můžete zapojit do sbírky starých dioptrických brýlí pro Nigérii, kde mohou ještě posloužit lidem v Africe.   

Přinést je můžete do zadní části kostela sv. Vavřince.  

 Čt 10.10., po ranní mši sv. cca v 8:30, fara VM: Zveme seniory na společnou snídani. Součástí setkání bude 

vyrábění výrobků na Misijní jarmark. 

 Po 14.10., 14:00-15:30, fara VM: zveme všechny děti nejenom z náboženství na výrobu výrobků pro misie. 

 Pá 18.10. po mši sv. cca v 18:15 vytvořme společný Misijní most modlitby, kdy se pomodlíme růženec nebo 

jakoukoliv modlitbu za misie, chudé a trpící lidi.   

 Ne 20.10.: Misijní neděle s jarmarkem výrobků dětí z náboženství a z Misijního klubka.  

NEDĚLE 6. ŘÍJNA 2019 – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 08:25 – modlitba sv. růžence 

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

                       ZA ROSTISLAVA DUŠKA A ZA DUŠE V OČISTCI 

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

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

 

https://issuu.com/papezskamisijnidila/docs/misijni_uvahy_mmmr19_web
http://www.misijnimesic.maweb.eu/
http://www.batuzkovyprojekt.cz/


EVANGELIUM:  Lk 17,5-10  Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako 

hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má 

služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece 

řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje 

snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, 

řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’“ 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO 

ZVÍDAVÉ… 

Otázka: Kdo drží tento brk? Na jakém obraze je tento detail?  

Své odpovědi můžete zasílat na farní mail nebo hodit do schránky na faře…  
 

Nejen děti ale i dospělí se můžou zapojit do soutěže vyplněním pracovního sešitku, 

který jste dostali mailem s ohláškami 9.9. nebo ho najdete ke stažení na webových 

stránkách farnosti. Vyplněné sešity můžete odevzdávat Radce Blajdové, správné odpovědi zkontrolujeme a následující 

týden odměníme.    
 

Otázka z 8.9.: Kde byste našli sochu tohoto papeže??? Jedná se o sochu papeže Urbana IV., která se nachází 

vpravo od oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie. Urban IV., vlastním jménem Jacques Pantaléon 

pocházel z Francie a žil v letech 1195-1264. Před zvolením papežem byl cisterciáckým opatem, pohřben je 

v italské Perugi.  

V sobotu 28.9. se uskutečnil výlet s Orlem do Lanškrouna, hrad 

Bouzov a jeskyně Javoříčko. Děkujeme Orlu za organizaci. 
 

CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O 

SKUTCÍCH APOŠTOLŮ  

10. katecheze: »zvěstoval mu o Ježíšovi «Filip a evangelium 

putující po nových cestách (Sk 8,5-8) 2.10.2019 
Po Štěpánově mučednictví se zdálo, že Boží Slovo je zadrženo, 

protože »se strhlo veliké pronásledování církevní obce« (Sk 8,1). 

Apoštolové zůstali v Jeruzalémě, ale mnozí křesťané se potom 

rozprchli po celém Judsku a Samařsku. V knize Skutků apoštolů je 

pronásledování v životě učedníků trvalým stavem podle 

Ježíšových slov: »když pronásledovali mne, budou pronásledovat i 

vás« (Jan 15,20). Avšak namísto toho, aby pronásledování dusilo 

oheň evangelia, ještě více jej rozdmýchává. 

Slyšeli jsme, co učinil jáhen Filip, který začal šířit evangelium v 

hlavním samařském městě, a toto zvěstování Slova bylo provázeno četnými projevy uzdravení a osvobození. Tehdy Duch 

svatý zahajuje novou etapu putování evangelia a vybízí Filipa, aby vstal a šel na setkání s jedním cizincem, jehož srdce bylo 

otevřené Bohu. Filip vstal a neprodleně se vydal na nebezpečnou cestu pouští, kde potkává hodnostáře etiopské královny, 

vrchního správce její pokladny. Tento muž, eunuch, se vracel zpět do svojí vlasti z Jeruzaléma, kde se účastnil slavnostní 

bohoslužby. Byl to židovský proselyta z Etiopie. Seděl na voze a četl si ve svitku proroka Izaiáše čtvrtý zpěv o Hospodinově 

služebníku. Filip přistoupil k vozu a zeptal se: »Rozumíš tomu, co čteš?« (Sk 8,30). Etiopan odpověděl: »Jak bych mohl, 

když mi to nikdo nevyloží?« (Sk 8,31). Onen mocný muž uznává, že potřebuje vedení, aby mohl rozumět Božímu Slovu. Byl 

to vrchní bankéř, ministr hospodářství, měl moc nad penězi, ale věděl, že bez výkladu nemůže porozumět. Měl pokoru. 

Tento dialog mezi Filipem a Etiopanem vede k zamyšlení také nad tím, že nestačí Písmo číst, ale je třeba chápat jeho smysl, 

objevit jádro, jít pod povrch a načerpat Ducha, který oživuje literu. Jak řekl papež Benedikt na začátku synody o Božím 

Slovu, „exegeze, opravdové čtení Písma svatého není pouhý literární fenomén, [...] Je to pohyb mojí existence“ (Meditace, 6. 

října 2008). Vejít do Božího Slova znamená mít ochotu vyjít ze svých omezení na setkání s Kristem a připodobnit se Kristu, 

který je živým Slovem Otce. 

Kdo je tedy protagonistou toho, co četl Etiopan? Filip nabízí tento výkladový klíč: oním trpícím služebníkem, který na zlo 

neodpovídá zlem - a přesto, že je pokládán za ztroskotance, jenž nic nedokázal a nakonec byl odstraněn, osvobozuje lid od 

nepravosti a přináší Bohu plody - je právě Kristus, kterého Filip a církev zvěstují! On nás všechny vykoupil Paschou. 

Etiopan tedy poznává Krista, požádá o křest a vyznává víru v Pána Ježíše. 

Krásný je tento příběh! Kdo však podnítil Filipa, aby šel do pouště na setkání s tímto mužem? Kdo pobídl Filipa, aby 

přistoupil k vozu? Duch svatý! Duch svatý je protagonistou evangelizace. Někdo řekne: „Otče, jdu evangelizovat.“ – Ano, a 

co budeš dělat?“ – „Hlásat evangelium, říkat, kdo je Ježíš, a snažit se přesvědčit lidi, že Ježíš je Bůh.“ Drahý, toto není 

evangelizace. Není-li tam Duch svatý, není tam evangelizace. Může to být proselytismus, reklama... Evangelizovat znamená 

nechat Ducha svatého, aby tě pobídnul ke zvěstování, a zvěstovat svědectvím i mučednictvím, a také slovem. Když se 

Etiopan setkal se Zmrtvýchvstalým, protože porozuměl proroctví, Filip zmizel. Duch svatý jej vzal a poslal dělat něco 
jiného. Jak jsem řekl, protagonistou evangelizace je Duch svatý. Co je však znamením toho, že ty křesťan, křesťanka šíříš 

evangelium? Radost. I v mučednictví. A Filip plný radosti odešel hlásat evangelium jinam. 

Duch svatý kéž z pokřtěných učiní muže a ženy zvěstující evangelium, aby přitahovali druhé ne k sobě, ale ke Kristu, 

dovedli dávat prostor Božímu působení a umožňovali druhým být svobodní a odpovědní před Pánem. 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/                                                                                   

Připravujeme se na příští neděli (13.10.2019): 28. neděle v mezidobí,  

1. čtení: 2 Král 5,14-17, 2. čtení: 2 Tim 2,8-13, Evangelium: Lk 17,11-19 

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

