
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 26. srpna do 2. září 2018 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 27. SRPNA – PAMÁTKA SV. MONIKY 

                 16:00 - mše sv. v Naději (PPM)   17:30 - mše sv. v Penzionu  

ÚTERÝ 28. SRPNA – PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

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

STŘEDA 29. SRPNA – PAMÁTKA UMUČENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 

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

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

            ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A ZA DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 30. SRPNA – ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

PÁTEK 31. SRPNA – PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 1. ZÁŘÍ – SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 12:00 – mše sv. při svatbě pana Marka Zavřela a Markéty Rouhové v chrámu sv. Vavřince ve VM  

  (P. Vl. Brokeš)                                

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

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

NEDĚLE 2. ZÁŘÍ – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

              ZA FARNOSTI, ZVLÁŠTĚ ZA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A UČITELE 

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

                  13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY 

 Dnes Ne 26.8., 10:00: vzpomínková akce u sochy Přemysla Otakara II. Připomínáme si výročí 740 let od úmrtí 

zakladatele města.  

 V zadní části kostela si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.  

 Dnes farní knihovna nabízí k výpůjčce nové zakoupené tituly knih.  

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 29.8. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).   

 Ne 2.9.: zveme Vás na oslavu s občerstvením a hudbou před kostelem sv. Vavřince po mši sv. cca v 10:00  

u příležitosti 25. kněžského svěcení P. Pavla Mistra.      

 Ne 2.9.: zveme děti, aby si přinesly do kostela aktovky a penály, které si mohou nechat  požehnat na nový šk. rok 

 Ne 2.9.: při nedělní mši sv. bude sbírka na církevní školství v diecézi (církevní ZŠ Borohrádek, církevní 

Gymnázium a MŠ Kutná Hora, Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ v HK, Gymnázium ve Skutči) 

 Po 3.9., fara: navštíví naši farnost P. Miloš Kolovratník a Helena Johnová z České Třebové, kteří vám 

představí Seminář obnovy v Duchu Svatém a zodpoví na vaše dotazy. Toto setkání je nezávazné. 

 Út 4.9., sál ZUŠ ve Vysokém Mýtě, 19:00: přednáška Jany Sieberové na téma Naděje na konci cesty (o blízkosti 

a potřebě doprovázení v posledních chvílích života). Pořádá Česká křesťanská akademie. 

 Náboženství  v příštím školním roce bude opět v pondělky na faře ve Vysokém Mýtě, začínáme 17.9.2018. 

Náboženství v ZŠ Knířov a ZŠ Vraclav bude v pátky, začínáme 21.9.2018. Čas náboženství bude upřesněn.  

 Víkend So 8.9. – Ne 9.9.: Obracíme se na vás s prosbou o zajištění hlídání obou kostelů sv. Vavřince  

(9:30–17:00) a Nejsvětější Trojice (13:00–17:00) v rámci Dní evropského dědictví, kdy tyto památky budou 

zpřístupněny veřejnosti. Zapisujte se, prosím, do rozpisu na stolku uprostřed kostela nebo zašlete e-mail do farní 

kanceláře rkfvmyto@tiscali.cz. Děkujeme. 

 Seminář obnovy v Duchu Svatém: pondělky 24.9.-24.11.2018 (18.30–20.30) a soboty 20.10., 10.11., 24.11.  

(od 14.00). Zájemci o seminář, odevzdejte prosím vyplněné přihlášky R. Blajdové nebo P. Mistrovi nebo zašlete na 

farní mail. Důležité je, absolvovat seminář celý (tj. všechny přednášky). Kromě P. Kolovratníka a Heleny Johnové 

přislíbili účast na přednáškách také P. Michal Němeček (vedoucí Pastoračního střediska Arcibiskupství 

pražského) a P. Kamil Strak (vedoucí sekce pro mládež ČBK). 
 Od září začne přípravu na přijetí svátosti biřmování. Pro dospělé bude seminář obnovy v Duchu sv. součástí 

přípravy. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi. 

 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., kromě 

nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině. 

 Sobotní a nedělní sbírky ve farnosti Vysoké Mýto: 4.454,- Kč (ve dnech 4.-5.8.2018), 3.861,- Kč (ve dnech  

11.-12.8.2018), 3.171,- Kč (ve dnech 18.-19.8.2018). Všem dárcům děkujeme! 
 

NEDĚLE 26. SRPNA – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                            ZA PAVLÍNU TRÁVNÍČKOVOU, ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z TOHO RODU 

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

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

 



POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  
 Pá 14.9., kostel Nanebevzetí P. Marie - Letohrad – Orlice, 19:00: koncert Pavel Helan Trio (zve oblastní 

charita Ústí nad Orlicí, dobrovolným příspěvkem podpoříte činnost Oblastní charity) 

 Čt 20.9. (zahájení), Domácí hospic-klub Alfa-Omega (budova oblastní charity Ústí nad Orlicí), 15:30: Setkávání 

pozůstalých. Klub je otevřen pro všechny – nejen pro rodiny pacientů hospicové péče. Více viz tel. 731 402 331 

nebo leták ve farní vitríně. 

 So 22.-Ne 23.9., Hora Matky Boží Králíky: Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu. 

Podrobný program viz leták ve farní vitríně nebo na www.ditevsrdci.cz.  
 

EVANGELIUM: Jan 6,60-69  Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš 

věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna 

člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, 

jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří,  

a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno  

od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ 

Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty 

jsi ten Svatý Boží!“  
 

1. ZÁŘÍ 2018 BUDE V KOŠICÍCH BLAHOŘEČENA ANNA KOLESÁROVÁ 
 

Život a mučednictví Anny Kolesárové 

„Radši smrt než hřích“ je napsáno na hrobě Anny Kolesárové ve Vysokého nad Uhom, malé 

dědince na východě Slovenska, kde se 14. července 1928 tato budoucí blahořečená narodila. 

Když bylo Anně 13 let, zemřela jí maminka a tak na sebe převzala všechny její povinnosti o 

domácnost, které vždy svědomitě vykonávala. Žila jednoduše a skromně se svým tatínkem a 

starším bratrem. Její rodina byla silně věřící, pravidelně chodila do kostela na mše svaté a 

přistupovala ke svátostem. Ráda se také modlila svatý růženec. 

Rodinu těžce zasáhla druhá světová válka. Ve středu 22. listopadu 1944 procházelo dědinou vojsko Rudé armády. 

Během domovní prohlídky přišel do jejich domu opilý sovětský voják. Šestnáctiletá Anna se společně se svoji rodinou 

a ostatními lidmi ukrývala ve sklepě domu. Otec požádal Annu, aby v kuchyni připravila pro vojáka nějaké jídlo, ten ji 

ale začal obtěžovat a naléhal na ni, aby mu byla po vůli. Ona ho však i navzdory jeho hrozbám, že ji zastřelí, 

odmítla a radši si zvolila smrt. Vytrhla se mu z rukou a utekla zpět do sklepa. Rozzlobený voják ji pronásledoval, 

namířil na ni zbraň a řekl ji, ať se s otcem rozloučí, a hned poté před jeho zraky na ní vypálil dvě rány. Anna zemřela 

při svolávání svatých jmen Ježíše, Marie a Jozefa. 

Kvůli neutichajícím bojům v dědině byla tajně pochovaná bez kněze na druhý den večer. Pohřební obřady vykonal 

místní farář Anton Lukáč až 29. listopadu 1944 a hned po pohřbu napsal do poznámek v Matrice zesnulých: Hostia 

sanctae castitatis (oběť svaté čistoty). Do farní matriky v Pavlovciach nad Uhom dopsal, že Annu ve chvílích, kdy 

odvážně a bez váhání bránila svoji čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, neboť krátce před tím přistoupila ke 

svátosti smíření a ke svatému přijímání. 
 

Cesta ke svatosti 

Kvůli politické situaci na Slovensku nebylo možné se procesem blahořečení Anny Kolesárové veřejně zabývat , ale 

existují věrohodné záznamy již z roku 1957 o tom, že páter Michal Potocký SJ, rodák z Vysoké nad Uhom, 

shromažďoval výpovědí svědků jejího života a smrti. 

Od roku 1997, kdy tehdejší arcibiskup Mons. Alojz Tkáč její příběh zveřejnil, se ve Vysoké nad Uhom začaly konat 

první veřejná setkávání mladých lidí. V roce 2002 pak dal  Mons. Tkáč pokyn ke zkoumání života Anny Kolesárové 

za účelem otevření procesu jejího blahořečení a o tři roky později byl proces slavnostně otevřen. V roce 2012 byla 

diecézní část procesu uzavřena, Vatikán uznal mučednictví Služebnice Boží a otevřel cestu procesu jejímu 

blahořečení.  „V rámci procesu blahořečení bylo vyslechnuto 38 svědků a zpracováno 650 stránek dokumentů, které 

vážily 12 kilo," prozradil vicepostulátor Juraj Jurica, který diecézní tribunál vedl.  Dne 7. března 2018 udělil papež 

František souhlas s udělením titulu blahoslavená. 
 

Vzor pro mládež 

„Máme velkou radost z toho, že beatifikační proces Boží služebnice Anny Kolesárové se již brzy završí jejím 

blahořečením,“ uvedli v  pastýřském listě, který se četl 10. června ve všech slovenských kostelech, Mons. Bernard 

Bober, arcibiskup – metropolita, a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. V závěru listu připojili pozvání na 

tuto výjimečnou událost: „Přijďte, abychom společně vydali svědectví o tom, že na východním Slovensku, které mnozí 

tak podceňují, se našel vzácný poklad – cenná perla, která svým žárem zviditelňuje vzor čisté a obětavé lásky.“ 

To, co vykonala Anna Kolesárová, je hrdinský skutek hodný obdivu, neboť ne každý člověk by dokázal zemřít pro 

čistotu. Toto děvče je povzbuzením a vzorem pro mládež, zvláště v této době, kdy na ni pokušení doléhají ze všech 

stran, přes internet a média. Proto i my si můžeme podle jejího příkladu uchovat čisté srdce pro Boha. Její blahořečení 

je signálem, že svatost je pro všechny. 
Na webu https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180807anna-kolesarova-bude-blahorecena-v-kosicich-1-zari-2018 si 

můžete stáhnout novénu k této mučednici. 
 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

 Připravujeme se na příští neděli (2.9.): 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Dt 4,1-2.6-8, 2. čtení – Jan 1,17 -18.21b-22.27,  
Evangelium – Mk 7,1-8.14-15.21-23 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180807anna-kolesarova-bude-blahorecena-v-kosicich-1-zari-2018
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

