
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 15. září do 22. září 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ  2019 – PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE  

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

ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ 2019 – ÚTERÝ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

STŘEDA 18. ZÁŘÍ 2019 – STŘEDA 24. 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. Buriánek)  

ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ 2019 – ČTVRTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

PÁTEK 20. ZÁŘÍ 2019 – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAE-GŏNA, KNĚZE, PAVLA CHŏNG HA-SANGA  

                     A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 
 16:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Kunert)  

                                  ZA LUDMILU KOROUSOVOU, SESTRU ANNU, JEJICH MANŽELE, ZA CELÝ ROD  

                                  A ZA DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 21. ZÁŘÍ 2019 – SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY  

 15:30 – křest dítěte – Emy Veroniky Giňové (jáhen K. Dvořák) 

 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 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)   
  

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 V neděli 15.9. bude ve všech farnostech sbírka na církevní školy.  

 Ve dnech 12.-30.9. bude P. Pavel Mistr na dovolené. Od 12. do 18.9. ho bude zastupovat P. B. Šitavanc,  

od 19. do 30.9. P. J. Kunert. 

 Ne 22.9.: Příští neděli bude v chrámu sv. Vavřince ve VM dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček. 

 Září, každá st a pá, 11:00-12:00: vstup do chrámu sv. Vavřince s možností komentované prohlídky  

 První hodina náboženství ve Vysokém Mýtě se uskuteční na faře v pondělí 7.10. Předběžný čas výuky ve 

Vysokém Mýtě na faře – pondělí 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. 

 Setkávání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začne ve středu 25.9.2019 na faře ve VM. 

 Při sobotní a nedělní sbírce (7.- 8.9.2019) se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem: 3.516,- Kč 

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

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 Ne 22.9., Řetová, kostel sv. Marie Magdalény: Žehnání nově zrestaurovaných varhan. Program: 14:00 

bohoslužba (celebruje biskup J. Kajnek), 17:00 varhanní koncert, 18:00 – prohlídka varhan. 

 Ne 22.9. – Út 24.9., Svatý Hostýn: Pobyty pro seniory na poutních místech. Duchovní obnovu pro seniory 

povede P. Jan Mach. Přihlášky na tel. 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz 

 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.  

 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.  
 

 

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ 2019 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Brychta)   

                  ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A ZA RODIČE  

                  Z OBOU STRAN 

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

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

 

mailto:matice@hostyn.cz


EVANGELIUM:  Lk 15,1-10  Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové  

a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, 

když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji 

nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: 

ʻRadujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.ʼŘíkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost  

nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která 

žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud 

ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našla 

stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.ʼ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se 

obrátil.“  

 

KÁZÁNÍ PAPEŽE FRANTIŠKA PŘI RANNÍ MŠI SV. V KAPLI DOMU SV. MARTY, VATIKÁN 

HŘÍCHEM SE STÁRNE, DUCH SVATÝ OMLAZUJE (ze dne 28.5.2019) 

Třebaže život není karneval a přináší mnohé těžkosti, vždycky je lze překonat v každodenním dialogu 

s Duchem svatým – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 

Evangelium (Jan 16,5-11) prezentuje Ježíše, jak těší apoštoly, zarmoucené jeho oznámením, že odchází 

k Otci. Pán je utěšuje pravdou, když jim říká, že je pro ně dobré, aby odešel, protože jim tak pošle Ducha svatého, 

Přímluvce. „Tento zármutek není křesťanský a proto ho Ježíš apoštolům vytýká - komentoval papež a pokračoval 

s odkazem na vstupní modlitbu dnešní liturgie: „Prosili jsme Pána, aby nás obnovil trvalou velikonoční radostí. Tady 

vstupuje na scénu Duch svatý, který omlazuje.“„Přímluvce, slovo přímluvce označuje toho, »kdo je mi po boku,  

aby mne podporoval a těšil« a tak abych nepadl, nýbrž šel dál a uchoval si mladost Ducha. Křesťan je vždycky mladý. 

A když začne srdce křesťana stárnout, začíná se umenšovat jeho křesťanské povolání. Buď jsi mladý srdcem, duší 

anebo nejsi plně křesťanem.“ 

Duch svatý – řekl dále papež– uschopňuje k nesení kříže, jak podává úryvek ze Skutků apoštolů (Sk 16,22-34) 

o Pavlovi a Sílovi, kteří ve vězení – plni radosti - zpívali chvalozpěvy Bohu. „Toto je mladost. Mládí ti vždycky 

umožňuje vidět naději. Aby však člověk byl takto mladý, je zapotřebí, aby vedl každodenní dialog s Duchem svatým, 

který je nám stále po boku! Tento velký dar nám Ježíš zanechal jako oporu, která ti umožňuje jít dál.“ „Třebaže jsme 

hříšníci, Duch nám umožňuje litovat a hledět vpřed – pokračoval papež. Mluv s Duchem svatým, který tě podporuje a 

omlazuje. Hřešením se stárne. Stárne duše, stárne všechno. Nikdy však netřeba pohanskému smutku podléhat. 

V životě přicházejí těžkosti, ale Duch nám je pomáhá překonat, včetně mučednictví. 

„Prosme Pána, abychom neztráceli tuto obnovenou mladost a nestali se penzionovanými křesťany, kteří 

ztratili radost a nenechají se dál vést. Křesťan nikdy neodchází do penze, křesťan žije, protože je mladý, když je 

pravým křesťanem.“ 

 

JEŽÍŠŮV POKOJ JE JAKO HLUBINA V MOŘI, JEHOŽ HLADINOU ZMÍTAJÍ VLNY (ze dne 21.5.2019) 

V kázání při ranní mši sv. papež komentoval evangelium (Jan 14,27-31a) o pokoji, který dává Ježíš svým 

učedníkům a je jiný než ten, který dává svět. Petrův nástupce si vzal podnět z prvního liturgického čtení ze Skutků 

apoštolů (14,19-28), popisujícího útrapy a soužení svatého Pavla v Malé Asii. „Zdá se jakoby život  

v pronásledováních a souženích postrádal pokoj – začal František - avšak poslední blahoslavenství praví jasně: 

»Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte 

se a jásejte« (Mt 5,11-12).  „Ježíšův pokoj souvisí s životem v pronásledování, se soužením. Je to pokoj, který spočívá 

hodně hluboko, velmi hluboko pod vším ostatním. Pokoj, který nikdo nemůže odejmout. Darovaný pokoj je jako 

hlubina v moři, jehož hladina se zmítá vlnami. Žít v pokoji s Ježíšem znamená mít tuto vnitřní zkušenost, která zůstává 

za všech zkoušek, ve všech obtížích i souženích.“ 

Pouze tak – pokračoval papež – je možné porozumět způsobu, jakým svoji poslední hodinu prožívali svatí  

a svědkové, kteří podstupovali mučednictví jako pozvánku na svatbu. Toto je dar Ježíšova pokoje, který nemůžeme 

dosáhnout lidskými prostředky. např. jako když u lékaře dostaneme prášky na spaní. Je to něco jiného, co působí  

v nitru Duch svatý a uděluje sílu. „Ježíšův pokoj nás učí jít v životě vpřed. Učí nás trpělivosti. Strpení je slovo, 

kterému dost dobře nerozumíme a které je silně křesťanské; znamená nést na sobě. Nést na svých bedrech život, 

těžkosti, práci – všechno bez ztráty pokoje. Nést, ba dokonce mít odvahu pokračovat. Tomu lze rozumět, jen když je  

v nitru Duch svatý, který nám dává Ježíšův pokoj.“ 

Pokud se však necháme strhnout nervozitou – řekl dále papež - pokoj ztrácíme. Máme-li totiž v srdci pokoj 

přislíbený Ježíšem, a nikoli ten, který dává svět či peníze na bankovním účtu, můžeme čelit těm nejhorším zkouškám 

dokonce i s úsměvem srdce. „Člověk, který žije s tímto pokojem, nikdy neztrácí humor. Umí se smát sobě, druhým i 

svému vlastnímu stínu. Všemu se usmívá. Tento smysl pro humor je velmi blízký Boží milosti. Ježíšův pokoj je 

v každodenním životě. Ježíšův pokoj má i v soužení onu špetku humoru, který nám umožňuje zhluboka dýchat. Kéž nám 

Pán dává tento pokoj, který pochází z Ducha svatého. Ježíšův vlastní pokoj, který nám pomáhá snášet a nést v životě 

mnohé těžkosti. 

 

www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/  

 

Připravujeme se na příští neděli (22.9.2019): 25. neděle v mezidobí,  

1. čtení: Am 8,4-7, 2. čtení: 1 Tim 2,1-8, Evangelium: Lk 16,1-13 

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

