
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 3. září do 10. září 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 4. září – PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
   16:00 – bohoslužba v Naději   17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 5. září – ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 6. září – STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:30 – příležitost ke svátosti smíření  v Ledaxu       14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby  

(pí Loskotová) 

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

                                             ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 7. září – ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

      08:00 – bohoslužba slova v kapli na faře ve VM (paní Loskotová) 

PÁTEK 8. září – SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE   
   17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                   ZA BOŽÍ POMOC V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE PRO VNOUČATA A RODIČE 

SOBOTA 9. září – SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                                  14:30 – slavnostní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi (PPM) 

 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)  

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

                                ZA HERMÍNU RYDLOVOU 

NEDĚLE 10. září – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, BRATRA 

JAROMÍRA, MANŽELE LNĚNIČKOVY, LIPAVSKÝCH A INGE NOVÁKOVU A 

MANŽELE MAJTNEROVY 

                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

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

 Dnes nabízíme k rozebrání zbylé dětské oblečení zapomenuté na táboře. 

 Také si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny a zakoupit stolní kalendář na 2018. 

 Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání v kostele sv. Vavřince (9:30-17:00) a Nejsvětější Trojice (13:00-17:00)  

při Dnech evropského kulturního dědictví o víkendu 9. a 10. září. Zapisujte se, prosím, do rozpisu na stolku 

v kostele nebo zašlete mail. Děkujeme. Kromě našich kostelů můžete v těchto dnech zdarma navštívit také 

Regionální muzeum, Muzeum českého karosářství, Pražskou a Litomyšlskou bránu, Husův sbor, Podkarpatský 

dřevěný kostelík v Dobříkově či Barokní areál na Vraclavi. Časy jsou uvedeny na plakátech. 

 Ve čtvrtek 7.9. bude slavnostně otevřena Vila Marie, kde bude působit nový Senior Point, S-Klub a další služby 

společnosti Ledax. Začátek je v 13:00 v Komenského ul. (u Šedovy lékárny). Na programu je vernisáž výstavy 

kreseb a akvarelů Jany Krejzové, jazzová kytara Milka Havlíka, speciality z grilu a ochutnávka vín. Svoji účast 

potvrďte, prosím, na e-mail monika.dvorska@dsvysokemyto.cz nebo na telefonu 606 305 022. 

 Příští víkend v rámci Městských slavností navštíví Vysoké Mýto také delegace ze Spišské Belé. V neděli 10.9. po 

mši sv. se můžete pozdravit s panem primátorem JUDr. Štefanem Beliakem, a zároveň promítneme prezentaci fotek 

z naší pouti na Slovensko. Odkaz na fotogalerii najdete na webových stránkách farnosti. 

 Zveme Vás na vzpomínkovou akci na zemřelé francouzské vojáky na Vraclavi – Svatém Mikuláši v roce 1814,  

která se koná dne 9.9.2017. Zahájení bude slavnostní mši sv. ve 14:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program 

dále pokračuje průvodem od kostela k bývalým lázním ve Sv. Mikuláši za přítomnosti členů Řádu Svatého Lazara  

a vojáků Císařské slavkovské gardy. Program je až do 17h. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 6.9. na paní Markovou, tel. 721 109 647. 

 Zveme děti k HODINÁM NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY, která bude v letošním školním roce probíhat ve Vysokém 

Mýtě na římskokatolické faře takto: pondělí 13:30-14:15 nejmladší děti (1.-2. třída), pondělí 14:30-15:15 starší děti 

(3.-5. třída), pondělí 15:15-16:00 nejstarší děti (6.-9. třída) a v Knířově ve škole v pátek od 12:00 hod. První hodiny 

proběhnou v pondělí 25.9.2017. 

 Církev bratská vás zve v neděli 10.9.2017 v 15hod na slavnostní instalaci nového správce sboru Zbigniewa Lipuse. 

 Pravidelná setkání na faře ve VM nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začnou až v měsíci říjnu.  

NEDĚLE 3. září – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                  ZA FARNOSTI, ZVLÁŠTĚ ZA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A UČITELE 

     10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

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

 



 V neděli 10.9.  zveme na III. chlumeckou pouť „Švestkovou do chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. 

Mše sv. budou v 8:00 (P. Hubálek), v 9:30 (P. Petráček), v 10:45 bude přednáška T. Petráčka na téma Lutherova 

reformace a osud západního křesťanství, ve 14:30 mše sv. s požehnáním od novokněze P. Vojtěcha Novotného.  

 Oblastní charita Ústí nad Orlicí u příležitosti Dne charity a 25 let své činnosti Vás srdečně zve na koncert Prague 

cello quartet a to dne 15.9.2017 v 19h do kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí. Výtěžek z dobrovolného 

příspěvku bude věnován na zakoupení auta pro domácí hospicovou péči.  

 Na sobotu 23.9. (odjezd v 7.30 od bazénu) chystáme Putování s Orlem 2017. Navštívíme Žleby, kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené Hoře, projdeme se údolím říčky Doubravy. Autobus sponzorský, účastníci platí pouze 

vstupné a stravné. Hlaste se u p. Markové (tel. 721 109 647) nebo u p. Stříteské (tel. 777 141 910). 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 26.8. a 27.8. se vybralo celkem 3.301,- Kč.  

 

EVANGELIUM: Mt 16,21-27 Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět 

od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu 

to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! 

Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za 

mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj 

život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá 

člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle 

jeho jednání.“  
 

K úvaze: Kříž, či prosperita? To je dilema přítomné i mezi křesťany. Jedni zdůrazňují to první, jiní to druhé. Tyto dva 

pohledy na “duchovní život” se někdy více či méně střetávají i v našich společenstvích. Potýkáme-li se s velkými (či 

menšími) problémy, můžeme občas zaslechnout výzvu “Ber to jako kříž”. A někdy se zdá, že takový “Jobův těšitel” 

chápe jakoukoli nepříjemnost a “problém” jako kříž … Jenže to by nebyl pohled evangelia. Tam vidíme, že křížem není 

vše, co je negativní, ale to, co vyžaduje moje “sebezapření”, pokud chci žít evangelium. Například odmítnout levné 

kradené auto (kdo by nepřijal takovou nabídku?) může být “křížem” – stojí to námahu, úsilí o poctivost. I to, co není v 

našich očích křížem (např. blahobyt), se jím může stát – pokud je to pro mě “překážkou”, která vyžaduje moje úsilí a 

sebezapření na cestě následování Krista. A to, co se zdá být křížem “automaticky” (těžká nemoc), není křížem “samo 

sebou”, ale stane se jím tehdy, když se rozhodnu kráčet i za těchto okolností s Kristem. Překonávat svoji beznaděj, 

nevíru v Boží lásku ke mně, nechuť žít evangelium i za těchto ztížených podmínek, je pak skutečným křížem. 

Prosperita, úspěch, zdraví … je to pro křesťana “automatické”? Někteří si myslí, že ano (stačí jen mít neoblomnou víru, 

a to vše se nám dostane). A pokud se přece jen dostaví nemoc či vážné neštěstí, vytrysknou výčitky vůči Bohu (proč to 

dopustil?), někdy zahořklost a neodpuštění, že se nám něco takového stalo. Tyto postoje trochu prozrazují, že ty 

představy o vítězném Mesiáši, přinášejícím blahobyt a osvobození od nepřátel, nejsou záležitostí dávné minulosti – jsou 

to představy živé i dnes, a koneckonců odpovídají touhám každého člověka: touhám po štěstí, pokoji, úspěchu. Slučují 

se tyto lidské touhy s křesťanstvím? Ano, i ne. Ano – protože Bůh chce toto všechno dát každému člověku. Ne – protože 

se lidské cesty k dosažení těchto hodnot někdy rozcházejí s cestami Božími. Je přirozené chtít tyto věci hned, je 

nadpřirozené “čekat” a projít nejprve cestou “sebezapření”. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž – toto není (navzdory 

některým “tendencím”) hlavním poselstvím dnešního evangelia. Tím hlavním je následovat Krista – vždy a všude. A to 

i tehdy, když mě to bude něco stát. Krista se mám držet (jako tonoucí svého zachránce), abych tak dospěl k … Boží 

prosperitě. 
 

Příspěvek pana Jaroslava Motyčky k POUTI NA SLOVENSKO:  

Několik dní před zájezdem jsem si říkal, co tam budu dělat? Jel jsem tam na zapřenou, abych udělal ženě 

radost a splnil slib, že Jareček pojede na Slovensko. Aby se zájezd vůbec uskutečnil, prosil jsem nebe o 

pomoc, jmenovitě také blahoslavenou Marii Terezii Shererovou. Fascinovalo mě na ni, že uměla promluvit s 

každým, uměla pomoci každému... Založila za svého života 150 domů...  A matka Shererová rozhodně 

nezklamala. Ti, co v Boha nevěřili, svědčili o vzájemné pomoci a snášenlivosti všech účastníků zájezdu. Ti, co 

jsou ve farnosti proslulí svou nekorektní ironií, jí zapomněli doma.. Také já jsem prožil své obrácení a hlubší 

přijetí některých účastníků zájezdu. Samozřejmě, že ne vše bylo ideální a problémy byly. Ale vše rychle a 

dobře vyřešilo. Po praktické stránce jsem kvůli synovi Jaroslavovi vynechal horské túry i koupání, ale syn zde 

byl stále spokojený usměvavý. Přestože odpoledne nespal. Zvládl vstávat v půl třetí v noci a zatím, co ostatní v 

autobuse spali, on brebentil celou cestu. Sedmhodin vcelku. Duchovně mi zájezd určitě prospěl. Kdo by to řekl 

dopředu? Modlil jsem se víc než doma… Takže všem patří velké dík. Také Pánu Bohu i matce Shererové. 

Pokud bude takto pracovat, bude brzo svatořečená.  
  
POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ ŠKOLÁCI: Učitel na hodině počtů se ptá: „Kdybych měl v levé ruce 7 pomerančů  

a v pravé ruce 8 pomerančů, co bych měl?“ Pepíček se hned hlásí: „Velké ruce!“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 10.9. –23. neděle v mezidobí  

1. čtení – Ez 33,7-9, 2. čtení – Řím 13,8-10, Evangelium – Mt 18,15-20 

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

