
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 30. srpna 2015 do 6. září 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 31 .srpna – PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:0 – mše sv. v Naději VM (P. Horák) 

ÚTERÝ 1. září – ŮTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v Penzionu VM (P. Horák) 

STŘEDA 2. září – STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti, 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Horák) ZA FARNOSTI 

ČTVRTEK 3. září – PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

15:00 – mše sv. při pohřbu MUDr. Emila Lehečky v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Horák) 

PÁTEK 4. září – PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (první pátek v měsíci) 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA ELENU ZIMMERMANOVOU 

SOBOTA 5. září – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

 13:30 - mše sv. při pohřbu pana Jiřího Schejbala v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

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

NEDĚLE 6. září - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU TRUHLÁŘOVU, 

VÍCHOVU A JAROSLAVU ELICHOVU 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 

 

 Ve dnech 3.8.-3.9.2015 je P. Mistr na jazykovém kurzu v Itálii. Ve dnech 24.8-3.9. ho bude zastupovat P. 

Vít Horák, tel. 605 299 124. 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit nové knihy, dále knihy o výchově a knihy o svatých, jejichž svátek 

se v těchto dnech připomíná. Knihovna na faře bude otevřená každý pátek 18:30-19:00. 

 Příští víkend se naše město opět zapojí do Dnů evropského dědictví, v rámci kterých budou pro veřejnost 

otevřené památky. Ve Vysokém Mýtě mají podtitul: "Hra o poklad krále Přemysla Otakara II". V rámci 

hry budou probíhat návštěvy historických památek, plnění úkolů a získání pokladu. V kostele sv. Vavřince 

se nachází freska krále Přemysla Otakara II., jak zakládá město, a bude součástí hry. Prosíme o vaši pomoc 

se zajištěním hlídání v kostele sv. Vavřince ve dnech 5.- 6.9. od 9:30 do 17:00 hod a v kostele Nejsvětější 

Trojice od 13:00 do 17:00. Rozpis najdete na stolku uprostřed kostela. Děkujeme. Zároveň budou probíhat 

Městské slavnosti a plakátek s programem je k dispozici ve vitrínce na faře.  
 Příští neděli nebude Výstav Nejsvětější Svátosti, pouze svátostné požehnání. 
 Církev ČS husitská spolu s Regionálním muzeem ve Vysokém nás zvou v sobotu 5.9.2015 na Vraclav do 

kostela sv. Mikuláše, kde se uskuteční od 14:30 představení muzikálu Zdeňka Plecha "KAZATEL", v 

podání brněnského divadla Parnas. Akce se koná k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. 
 Výuka náboženství v novém školním roce začne v pátek 25.9. Přihlášky budou k dispozici v kostele a na 

našich webových stránkách. Výuka bude probíhat na římskokatolické faře každý pátek 13:30-14:15 skupiny 

mladších dětí a 14:15-15:00 starší děti. 
 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 10.9. v 19:00 na faře. 
 CČSH nás zve v sobotu 12.9. na benefiční Zahradní zábavu, která se bude konat u Husova sboru od 15:00 

hod. na programu je vernisáž výstavy fotografií pražské fotografky Hany Rysové, od 16:00 pohádka pro děti 

"Kouzelná tužka" a od 18:00 koncert písničkářky Žofie Kabelkové. 
 V novém školním roce mají ministranti možnost zúčastnit se ministrantské formace na faře v Nížkově ve 

třech víkendových setkáních. Více info ve vitríně na faře a na webu:  

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/3309-nabidka-ministrantske-formace.html  

 Ve vitríně na faře najdete nabídku podzimních termínů duchovní obnovy pro manželské páry - Ejlon ve 

Špindlerově Mlýně. http://www.eljon.cz/cs/aktivity/2015_Duchovni_obnova_pro_manzelske_pary.pdf  
 V pondělí 5.10. se od 18:30 uskuteční první setkání kurzu Alfa u Romů v Husově ul. Pokud se chcete 

zapojit do přípravy, kontaktujte nás. Zároveň vás prosíme o modlitební podporu. Děkujeme.  

 

NEDĚLE 30. srpna - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Horák) ZA MANŽELE 

DACHOVSKÝCH, SYNA JOSEFA, MANŽELE SVOBODOVY A 

ANIČKU KVĚTENSKOU 
10:00 – mše sv. na Vraclavi (P. Horák) 

11:30 – mše sv. v Knířově (P. Horák) 
 

 

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/3309-nabidka-ministrantske-formace.html
http://www.eljon.cz/cs/aktivity/2015_Duchovni_obnova_pro_manzelske_pary.pdf


 Diecézní centrum pro mládež zahajuje na podzim 2015 nový Animátorský kurz. Jedná se o tříletý cyklus 

formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16-25 let. Kurz obsahuje 4 víkendová setkání ve 

školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci 

skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, 

diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport. Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, 

pokřtěný katolík, mít chuť a odhodlání dělat něco pro druhé a být z královéhradecké diecéze. Řádně 

vyplněné (nutnou součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat na adresu DCM, Velké nám. 32, 

500 03 Hradec Králové do 30.9. Informace na dcm@bihk.cz nebo na tel.: 731 140 003. Více info na:  
     http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/3318-stante-se-animatorem.html  

 Orel jednota Vysoké Mýto zve všechny zájemce na putování s Orlem 2015 – Králíky, Hora matky Boží – 

rozhledna na vrchu Bradlo – Olomouc. Zájezd se koná dne 19. 9. 2015 sponzorským autobusem, tj. doprava 

zdarma. Hlaste se u pí Markové 721 109 647 nebo Stříteské 777 141 910.  

 V sobotu 19.9. se uskuteční v Hradci Králové setkání ministrantů. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi. 

 V sobotu 3.10. se koná v Chocni setkání misijních klubek. Zájemci, hlaste se prosím Marušce Motyčkové. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 23.8.2015 byla 3.996 Kč. 
 

Evangelium / Mk 7,1-8.14-15.21-23 Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z 

Jeruzaléma. 
2
Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. 

3
Farizeové totiž a 

všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce 
4
A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A 

je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.) 
5
Farizeové a zákoníci se ho 

zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“ 
6
Řekl jim: „Dobře prorokoval 

Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 
7
marná je zbožnost, kterou 

mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ 
8
Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ 

14
Když 

znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte: 
15

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; 

ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“ 
21

Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, 

vraždy, 
22

cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. 
23

Všecko 

toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“  
 

V příštích ohláškách vám představíme Fatimu Daňovou, kt. přijala první svaté přijímání. 
 

FINESTRINO PERUGINO anebo OKÉNKO Z PERUGIE: 

Zdravím a zasílám alespoň pár řádků z oslavy svého 22. výročí 

od svěcení. Asi tak dvakrát týdně jsem chodíval na mši sv. do kaple 

v kostele sv. Augustina, protože mi rozvrh neumožňoval účast na 

mši sv. v klášteře. Seznámil jsem se postupně se spolubydlícími 

kamaráda Saneshe z Indie (po mé pravici). A když jsem jim dopředu 

řekl, že budu slavit výročí, tak mě povzbudili, že by to chtělo nějak 

oslavit. Slovenka Tereza mi pomohla připravit pohoštění, dále jsem koupil a dostal nějaké víno a po mši sv. 

v kostele sv. Augustina, kde byla poutní mše sv., jsme chvíli v dobré náladě poseděli. Musel jsem sedět v čele 

stolu a přáli mně mnoho dobrého pro mě, moji cestu, rodinu a také pro všechny, kteří mi jsou svěření. Vpravo 

je kolumbijský kněz a vedle Saneshe bohoslovec z Polska, zbytek kněží z Afriky. Pomalu se začínáme rozjíždět 

a tak se budu taky ve čtvrtek těšit, až uvidím mýtské věže i vás všechny.   
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY NEJEN CÍRKEVNÍCH UČITELŮ: 

Sv. Augustin: Vyznání – Filozoficko-autobiografický spis jednoho z největších učitelů církve. Sv. Augustin 

zde popisuje svoji cestu ke křesťanské víře a zamýšlí se nad otázkami paměti, času, SZ knihy Genesis a Trojice. 

Sv. Řehoř Veliký: Čtyřicet homilií na evangelia – Sbírka kázání jednoho z prvních papežů (žil v 6. století) 

patřila k nejčtenějším knihám středověku. 

Jan Dobraczyński: Hrom udeřil potřetí – Příběh Jana Křtitele vypráví o jeho životě a předává poselství o 

jeho vztahu k Bohu a k Ježíši jakožto Mesiáši.  

Vilém Hünermann: Syn brusiče nožů – Poutavě napsaný životopis světce naší doby Juliána Eymarda, 

zakladatele eucharistiánů a služebnic Nejsvětější svátosti. Světec nás přivádí zpět do středu vší síly a milosti.   
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Evička jde domů z první hodiny náboženství. Jakmile byla doma, 

maminka se své dcery zeptala: „Co jste dnes probírali?“ Evička na to odpověděla: „O mně a nějakém 

Adamovi.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PANÍ UČITELKA: Ve škole: "Pepíčku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval 

počty?" "Ano, paní učitelko." "No, tak počítej!" "Sedum, vosum, devět, deset, spodek, svršek, král a eso." 
 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 23. neděli v mezidobí 

1. čtení – Iz 35,4-7a; 2. čtení – Jak 2.1-5; Evangelium Mk 7,31-37 

 

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/3318-stante-se-animatorem.html
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

