
 Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 14. října do 21. října 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

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

ÚTERÝ 16. ŘÍJNA – ÚTERÝ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 17. ŘÍJNA – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA     
 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová) 

                  17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA JOSEFA PTÁČKA, PROSBA ZA UZDRAVENÍ 

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

ČTVRTEK 18. ŘÍJNA – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY 

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

PÁTEK 19. ŘÍJNA – PÁTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 ZA MILENU KALHOUSOVOU A CELÝ ROD 

SOBOTA 20. ŘÍJNA – SOBOTA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 13:00 – chrám sv. Vavřince, křest Briana Gini 

 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)  

 ZA ZEMŘELÉ ANNU HAJDOVU, MARTU MURENKOVU A POZŮSTALÉ TOHO RODU 

NEDĚLE 21. ŘÍJNA – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (DEN MODLITEB ZA MISIE) 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Naši farnost můžete sledovat také na Instagramu pod názvem katolik.vmyto (foto s krátkým textem).  

https://www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

 Nabízíme možnost zakoupení Kancionálu. Předběžný zájem, prosím, ohlaste ve farní kanceláři.  

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

 Ne 14.10.: nabídka kalendářů na rok 2019 pro farnost Vysoké Mýto v zadní části kostela 

 Po 15.10., 18:30-20:30, fara ve VM: pokračuje 4. setkání Semináře Život v Duchu Svatém.   

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 17.10. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).   

 St 17.10., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

 Ne 21.10., Misijní neděle s jarmarkem výrobků dětí z Misijního klubka po mši sv. V sobotu 20.10. večer 

vytvořme společný Misijní most modlitby. Zapalme si doma svíčku a pomodleme se růženec nebo jakoukoliv 

modlitbu za misie, chudé a trpící lidi. 

 Dne 22.10. a 23.10.2018 se uskuteční generální úklid kostela sv. Vavřince. V pondělí zvláště pro muže. 

 Petice pro ochranu manželství: možnost podepsat podpisový arch v kostele. 

 Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 6.-7.10.2018 při mši sv. ve VM se vybralo: 6.477,- Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 Ne 21.10.: při mši sv. bude sbírka na Misie. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:   
 Čt 18.10., Oblastní charita Ústí nad Orlicí – Klub Alfa-Omega, od 15:30-17:30: setkávání lidí, kteří se 

vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Témata kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do 

jaké sám chce. Kontakt M.Procházková, 731 402 331. 

 Čt 18.10., Hradec Králové: XIII. diecézní setkání seniorů. Zveme všechny seniory. Program na téma: Svědectví 

minulosti, naděje budoucnosti. Program od 9:00 – 15:40 bude probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Novém  

Adalbertinum. Podrobný program viz leták. Přihlášky do 15.10.2018 na tel. 495 063 661. 

 Út 23.10., 18:30, Církev bratrská, Brandlova 1,VM: setkání AGLOW na téma Láska je věc rozhodnutí.  

Jana Frantíková společně s manželem vychovala 12 dětí z toho 7 v pěstounské péči.  

 Čt 25.10., od 16:00: říjnový S-KLUB (Vila Marie, Komenského 199, VM) – hostem bude pan Josef Pavlíček, 

můžete se těšit na jeho poutavé vyprávění o návštěvě Izraele s mnoha krásnými fotografiemi.  

 Pá 23. – So 24.11.,Olomouc – regionální centrum: Konference o evangelizaci. Přednášky, workshopy, svědectví, 

čas modliteb, večer chval. Pro velký zájem bývá plno. V případě zájmu kontaktujte Radku Blajdovou.  

 Pá 9.11. (začátek 18:00) – 11.11. (ukončení obědem), Brno: Duchovní obnova v duchu sv. Františka pro dívky a 

svobodné ženy bez závazků od 15 do 37 let. Přihlášky je možno posílat do 31.10. na e-mail 

pokojadobro@frantisky.cz, tel. 605 256 132 
 

NEDĚLE 14. ŘÍJNA – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                        posvěcení kostela, ZA FARNOSTI 

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

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

 

https://www.instagram.com/katolik.vmyto/
mailto:pokojadobro@frantisky.cz


 

EVANGELIUM: Mk 10,17-30  Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: 

„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není 

dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš 

podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na 

něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v 

nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se 

rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho 

slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než 

vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně 

pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme 

opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo 

sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry 

a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Maminka pošle svého syna ke zpovědi. Když přijde synáček domů s pláčem  

zeptá se ho: Proč pláčeš? Pan farář mi řekl, že až přijdu domů, mám se pomodlit pět Otčenášů a já umím jenom jeden. 
 
 

 

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

tel. 465 420 983,  

rkfvmyto@tiscali.cz 
 

Cyklus katechezí o křtu: KŘEST – ZNOVUZROZENÍ  

Promluva papeže Františka při generální audienci dne 9.5.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz) 

 

Pokračujeme v našich úvahách o křtu. Katecheze o svátosti křtu nás dnes přivádí k posvátnému  

obmytí vodou  provázenému invokací Nejsvětější Trojice. Jde o ústřední obřad, který ponořuje  

do Kristova velikonočního  tajemství (srov. KKC, 1239). Smysl tohoto gesta ukazuje svatý Pavel  

křesťanům v Římě nejprve otázkou: „Copak nevíte, že jsme byli křtem [...] ponořeni do Kristovy smrti?“, a vzápětí sám 

odpovídá: „Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých [...], 

tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,3-4). Křest nám otevírá bránu ke vzkříšenému životu. Nikoli k životu 

světskému, k životu podle Ježíše. 

Křtitelnice je místem, kde se uskutečňuje Kristova Pascha! Je pohřben starý člověk se svými klamnými choutkami (srov. Ef 

 4,22), aby se zrodilo nové stvoření; to staré pominulo a nastoupilo nové (2 Kor 5,17). V katechezích připisovaných svatému 

Cyrilovi Jeruzalémskému, který pokřtěným vysvětluje, co se s nimi stalo skrze křestní vodu, je tento krásný výraz: „V téže 

chvíli jste umírali a rodili se, a ta spasitelná voda byla pro vás hrobem i matkou“ (Mystagogické katecheze 2,4, Refugium, 

Velehrad 1997, str.40). Znovuzrození nového člověka vyžaduje, aby se člověk zkažený hříchem obrátil v prach. Přirovnání 

křtitelnice ke hrobu a mateřskému lůnu velice pronikavě vyjadřuje velkolepost toho, k čemu dochází jednoduchými gesty křtu. 

Rád bych v této souvislosti citoval slova připisovaná papeži Sixtu III., která jsou vytesána ve starověkém římském baptisteriu 

na Lateránu: „Virgineo fetu genitrix Ecclesia natos, quos spirante Deo concipit amne parit. Caelorum regnum sperate hoc fonte 

renati – Matka církev panensky rodí skrze vodu děti, jež počala působením Boha. Doufejte v nebeské království vy, kdo jste 

zde byli znovu zrozeni.“ Krásné! Církev nám dává znovuzrození. Církev je lůno i naše matka skrze křest. 

Naši rodiče nás zrodili k pozemskému životu, církev nás křtem znovuzrodila k životu věčnému. Stali jsme se syny v Synu, v 

Ježíši (srov. Řím 8,15; Gal 4,5-7). Také nad každým z nás, znovuzrozenými z vody a z Ducha svatého, dává nebeský Otec 

s nekonečnou láskou zaznít svému hlasu, který praví: „Ty jsi můj milovaný Syn“ (srov. Mt 3,17). Tento otcovský hlas nelze 

vnímat sluchem, ale může jej slyšet věřící srdce, provází nás po celý život a nikdy nás neopustí. Celý život slyšíme tento Boží 

hlas, který nám říká: „Ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera“. Bůh nás má velice rád, jako otec, a neopouští nás, a to od 

chvíle křtu. Navždy jsme znovuzrozené Boží děti! Křest se totiž neopakuje, protože vtiskuje nesmazatelnou duchovní pečeť: 

„Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje, aby křest přinášel ovoce spásy“ (KKC, 1272). Křestní pečeť nikdy 

nepomine. [Někdo může říci:] »Ale otče, když se někdo stane lotrem - jako u těch nejvíce známých - a dopouští se vražd a 

nespravedlností, tak pečeť nezmizí?« Ne. Boží dítě, kterým je ten dotyčný, tak činí ke svému zahanbení, ale pečeť nemizí. On 

zůstává nadále Božím dítětem, i když jde proti Bohu, protože Bůh se nikdy nezříká svých děti. Vyjádřil jsem se srozumitelně? 

Bůh se nikdy nezříká svých dětí. Zopakujeme to všichni společně? »Bůh se nikdy nezříká svých dětí« (lidé opakují). Trochu 

silněji, já jsem hluchý anebo jsem nerozuměl (lidé opakují hlasitěji:) Bůh se nikdy nezříká svých dětí. Ano, to je správně. 

Přivtěleni ke Kristu křtem jsou tedy pokřtění připodobněni „prvnímu z mnoha bratří“ (Řím 8,29). Působením Ducha svatého 

křest očišťuje, posvěcuje a ospravedlňuje, aby v Kristu utvořil z mnohých jediné tělo (srov. 1 Kor 6,11; 12,13). Pomazání 

křižmem „vyjadřuje královské kněžství pokřtěného a jeho připojení k Božímu lidu“ (Křestní obřady malých dětí, Úvod 18,3). 

Proto kněz pomazává posvátným křižmem hlavu každého pokřtěného po pronesení slov, vysvětlujících smysl tohoto úkonu: 

„Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha svatého, přijal tě do společenství svého lidu. A jako 

pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke 

Kristu na věky“ (tamt., 98). 

Bratři a sestry, tady spočívá celé křesťanské povolání: žít ve spojení s Kristem ve svaté církvi, mít účast na témže posvěcení, 

plnit totéž misijní poslání v tomto světě a přinášet trvalé plody. Veškerý Boží lid oživovaný jediným Duchem má totiž účast na 

poslání Ježíše Krista, který je Knězem, Králem a Prorokem a nese odpovědnost za poslání a službu, jež z toho plynou (srov. 

KKC, 783-786). Co znamená mít účast na královském a prorockém kněžství Krista? Znamená to přinášet sami sebe v oběť 

Bohu milou (srov. Řím 12,1), dosvědčovat Jej životem víry a lásky (srov. Lumen gentium, 12) a dávat se do služeb druhým 

podle příkladu Pána Ježíše (srov. Mt 20,25-28; Jan 13,13-17). 

 

 Připravujeme se na příští neděli (21.10.): 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Iz 53,10-11, 2. čtení –Žid 4,14-16, Evangelium – Mk 10,35-45 
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