
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 6. září 2015 do 13. září 2015 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 7. září – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v Penzionu VM (PPM) 

ÚTERÝ 8. září – SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 

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

            ZA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, UČITELE, STUDENTY A ŽÁKY 

STŘEDA 9. září – SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE 

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

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

ZA ZDEŇKA NOVÁKA, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 10. září – BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)  

PÁTEK 11. září – PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA JINDŘICHA SICHU, MANŽELKU, 

ZETĚ ZDENKA, SNACHU JANU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 12. září – JMÉNA PANNY MARIE 

08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU KINDLMANOVU, HAVRÁNKOVU A DUŠE V OČISTCI 
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

NEDĚLE 13. září - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA ZDENKA POHORSKÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 
 

 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit nové knihy, dále knihy o Vysokém Mýtě a našem kostele a knihy 

spisovatele E. M. Remarque, jehož 45. výročí úmrtí si v září budeme připomínat.  
 V knihovně také nabízíme k prodeji stolní kalendář na rok 2016 nakladatelství Cor Jesu. Jsou v něm 

vyobrazeny katedrály a chrámy, včetně chrámu sv. Vavřince. Cena 55 Kč. 
 Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání v kostele sv. Vavřince dnes od 9:30 do 17:00 hod a v kostele 

Nejsvětější Trojice od 13:00 do 17:00. Jsou tam ještě volná místa. Děkujeme. V našem kostele probíhá také 

etapa "Hry o poklad krále Přemysla Otakara II", můžete si prohlédnout osvětlenou fresku zakladatele.  
 Výuka náboženství v novém školním roce začne v pátek 25.9. Přihlášky jsou 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 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.  
 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 30. 8. 2015 byla 4.195 Kč. 
 

Evangelium / Mk 7,31-37 31Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke 

Galilejskému moři. 32Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. 33Vzal ho stranou 

od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, 34vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: 

 

 

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) 
 



"Effatha!", to znamená: "Otevři se!" 35A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. 36Ježíš 

jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím víc to rozhlašovali. 37Byli 

celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!" Pro pochopení této perikopy je 

velmi důležité mít před očima kontext: předcházející Ježíšův rozhovor s učedníky ("Ještě nerozumíte? Máte 

snad zatvrzelé srdce? Máte oči a nevidíte? Ještě nechápete?") a následující uzdravení slepého (8,22-26). Ve 

světle těchto dvou úryvků se ukazuje, že učedník je ten, kdo skutečně potřebuje otevření očí a uší. 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                              FATIMA DAŇOVÁ                                     

Fatimka Daňová oslavila v srpnu své 10. narozeniny a právě nastoupila do čtvrté 

třídy na ZŠ Javornická. Narodila se na Slovensku v obci Giraltovce na 

Východním Slovensku. Zatím je jedináčkem, ale už je na cestě bratříček a moc se 

na něj těší. Nejvíc ji baví si číst knížky a ve škole pak hudebka a prvouka. Prázdniny 

strávila na Slovensku u babičky a moc se jí tam líbilo. Až bude velká, chce se stát 

dětskou lékařkou, protože ji baví se starat o děti a pečovat o ně. 

Přijala jsi poprvé svaté přijímání, jaké bylo pro tebe toto osobní setkání s Kristem? 

Moc jsem se těšila na první setkání s Kristem. Měla jsem trošku trému, ale nakonec jsem to zvládla. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Nejvíce babička a děda a pak mamka. Moc rádi spolu chodíme do 

kostela. 

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal?  Moc mě zaujalo, jak se narodil Ježíšek ve stodole a dostal dary.  

Víš, kdo je tvým křestním patronem a co o něm víš? Nevím, akorát vím, že Fatima je město v Portugalsku, kde 

se zjevila Panna Mária. 

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Z těch klasických mám nejraději seriál Violetta a má oblíbená 

kniha je Dětská Bible. 

Na co ráda vzpomínáš z hodin náboženství? Moc se mi líbily písničky, které jsme zpívali s panem farářem, a 

jak nám hrál na kytaře. 

Na co by ses chtěla Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkala osobně? Zeptala bych se, jestli v nebi svítí sluníčko. 

Co ti víra dává? Moc ráda poslouchám, jak babička s dědou doma povídají  o Ježíškovi, a jsem ráda, že večer, 

když jdu spát, tak je při mne Ježíšek a nejsem sama. 

Od příštích ohlášek vám budeme představovat naše ministranty a začneme Maruškou Motyčkovou. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY O VYSOKÉM MÝTĚ A OKOLÍ: 

Kaplanová, Vácha: Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě – Podrobná publikace o našem kostele. 

Bergrovi: Petr Brandl Nanebevzetí Panny Marie – Obrazová brožura o restaurování obrazu našeho kostela. 

Jaromír Neumann: Petr Brandl a jeho Nanebevzetí ve Vysokém Mýtě – Práce historika umění, kt. se 

specializuje na dobu baroka, je doplněna obrazovou fotodokumentací.  

Václav Oliva: O záboru kostela a fary bývalou národní církví čs. v Radhošti u VM – V historické knížečce 

Páter Oliva pojednává o obsazení kostela v Radhošti husity dne 21.11.1920. 

Jiří Plhák: 80 let náboženské obce Církve československé husitské ve VM 1921-2001 – Publikace 

husitského faráře shrnuje život husitské obce v našem městě. 

Čeněk Kalandra: Mezi Kujebáky – Humorné a žertovné povídky z „Kujebiny“. „O člověku nesnášenlivém, 

svárlivém říkalo se: Ten se hádá jako Kujeba z Mýta…. Dnes jméno Kujebák pozbylo dřívější příhany a udrželo 

se spíše jako žertovný přídomek lidí nepokrokových nebo sobeckých…“ uvádí autor v úvodu… 

Padesát let Gymnázia ve VM 1879-1929 – Stati z dějin ústavu, vzpomínky, seznamy žáků, profesorů. 

Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost – Kniha z roku 1934 bývalého starosty města Jana Hnáta 

pojednává o historii města od jeho založení, věnuje se ale především době před a po 1. sv. válce.  

DÁLE DOPORUČUJE ŽIVOTOPISNÉ KNIHY: 

Raniero Cantalamessa: Můj život ve službě slova – Rozhovor s papežským kazatelem poodkrývá to 

nejdůležitější v jeho životě, neboť svůj život staví na oddanosti Božímu slovu a Ježíšově lásce. V interview se 

dozvídáme také mnohé o umění komunikovat či o spiritualitě papeže Františka.  

Paolo Risso: Pier Giorgio Frassati – Kniha má podtitul Bohatý mladík, který řekl "ano". Je příběhem syna 

bohatých rodičů, kt. se stal dominikánským terciářem a staral se o především o chudé. Zemřel mladý na obrnu a 

stal se patronem mládeže studentů a Katolické akce.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Děti ve školce: „Umí tvůj bratříček chodit?” „Neumí, ale nohy má!” 

„A má vlasy?” „Je úplně holohlavý!” „A má zuby?” „Ty vůbec nemá!” „Tak to vás v porodnici ošidili a dali 

vám místo miminka dědečka!” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍČEK: Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?” 

„To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do jižních krajin!” 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 24. neděli v mezidobí 

1. čtení – Iz 50,5-9a; 2. čtení – Jak 2,14-18; Evangelium Mk 8,27-35 

 

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

