
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 20. září 2015 do 27. září 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 21. září – SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

17:30 – mše sv. v Pensionu VM (PPM) 

ÚTERÝ 22. září – ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:30 – mše sv. v Naději VM (PPM) 

STŘEDA 23. září – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, 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 DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 24. září – ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ZA VÁCLAVA DYKASTA, TEN ROD A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 25. září – PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ  POMOC A BOŽÍ OCHRANU 

SOBOTA 26. září – SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ 

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

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

NEDĚLE 27. září - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA VÁCLAVA BUREŠE, MANŽELKU RŮŽENU A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PJK) 

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

 

 Dnešní sbírka, 20. 9. 2015 je věnována na církevní školství. 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny nové knihy a dále knihy anglických autorů. 

 V knihovně také nabízíme k prodeji stolní kalendář na rok 2016 za cenu 55 Kč. 

 V pátek 25. 9. se koná 1. hodina náboženství 13:30-14:15 skupiny mladších dětí a 14:15-15:00 starší děti. 
 Setkání Alfa týmu se uskuteční v pátek 25.9. po večerní mši sv. v 18:30 na faře. Tento den se také naše 

farnost zapojí do modlitebního řetězu za kurzy Alfa v České republice a na podporu evangelizace národa, 

povzbuzení církve a proměnu společnosti. Další schůzka Alfa týmu proběhne v pátek 2.10. opět v 18:30 

na faře. První Alfa večer bude v pondělí 5.10. od 18:30 v Husově ul. v prostorách Světélka. 

 V sobotu 26. 9. po ranní mši sv. nás zve rodina Motyčkova na vyprávění o pouti do Medžugorie. Setkání 

se uskuteční na faře a účast přislíbil i bohoslovec Josef Haman ze Dvora Králové n. L.  

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. v 19:00 na faře.  

 V sobotu 3. 10. se koná v Chocni setkání misijních klubek. Zájemci, hlaste se prosím Marušce Motyčkové.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto byla dne 13. 9. 2015 4.705 Kč 

Evangelium / Mk 9,30-37 30Ježíš a jeho učedníci sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o 

tom někdo věděl. 31Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí 

ho, ale za tři dni po své smrti vstane." 32Oni však tomu slovu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. 33Potom přišli 

do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" 34Oni mlčeli, protože cestou 

mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. 35Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: 

"Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." 36Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal 

ho a řekl jim: 37"Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, 

ale toho, který mě poslal."  

Na první pohled zde máme dva nesouvisející úryvky (předpověď utrpení a ponaučení o pokorné službě všem 

lidem). Ve skutečnosti jsou to texty velmi úzce propojené: ten první je základem druhého. Ježíšovo ponížení (v 

utrpení a smrti) je vzorem pro apoštoly: oni se zrovna tak mají ponížit (a snížit) až k nejmenším. 

 

 

 

NEDĚLE 20. září - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

HALASOVU, JUŘENČÁKOVU, ČERNÝCH, CELÉ RODY, 

MANŽELE KUBÁNKOVY, VÁCLAVA RYCHTAŘÍKA A KOŘENY 

TOHO RODU 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 



  

PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                               JANA MOTYČKOVÁ  

Jana Motyčková se narodila v Hradci Králové stejně jako její sestra. Spolu s rodiči a 

se svými sourozenci Maruškou, Honzíkem a Jarečkem bydlí ve Vysokém Mýtě, 

odkud dojíždí do Litomyšle na Střední školu zahradnickou a technickou, kde studuje 

v 1. ročníku obor floristika-vazačství. Ve škole ji vždy nejvíce bavila hudební a výtvarná 

výchova, dále pak tělocvik, v češtině psaní slohů a na nové škole je to floristika. Ve 

volném čase ráda čte, prakticky všechno, ale nejvíc ji asi baví duchovní četba a dívčí 

romány. Také ráda kreslí a zpívá. Prázdniny prožila stejně jako její sestra Maruška, jen 

místo pobytu na Vesmíru byla doma. Až bude velká, ráda by se věnovala tomu, co teď studuje, tj. floristice 

nebo třeba zahradničení. Když byla malá, chtěla se stát kuchařkou, ale to ji zatím přešlo.  

Co pro tebe znamená služba u oltáře? Co tě na ní nejvíce baví? Znamená to pro mě, že jsem blízko Pánu 

Ježíši a že se s Ním můžu setkat v eucharistii. Baví mě zaučovat malé ministranty, zvonit a nosit svíce. Ráda 

taky při mši poslouchám zpěvy.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Moje rodina, moje babička v Brně a pobyty v diecézním centru pro 

mládež Vesmír, kde se setkávám se svými vrstevníky. Ovlivňuje mě také Panna Marie svými poselstvími.  

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Nebo máš nějaký oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Mám ráda 

příběh o rozmnožení chlebů. Líbí se mi verš  Žalmu 37,5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám 

bude jednat. Často si ho připomínám a snažím se podle něho řídit.  

Máš nějakého oblíbeného světce?  Panna Marie, která je i mojí křestní patronkou a mám ji ráda jako svoji 

maminku. Dále sv. Filoména a sv. Terezie z Lisieux, které jsou mými biřmovacími patronkami. Dále se ráda 

modlím k sv. Janu Pavlu II. 

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Mám ráda v podstatě všechny knihy. V poslední době mě zaujala 

knížka Eucharistické zázraky od Františka Mráčka. Ráda čtu Bibli, kde stále nacházím nové věci, a líbí se mi 

filmy o Pánu Ježíši a pohádky.   

Máš nějaký zajímavý zážitek od oltáře? Mám spíš duchovní zážitky, kdy silněji pociťuji přítomnost Ježíše 

v eucharistii.  

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptala bych se Ho, jestli jsou moje babička a 

moji dva dědové v nebi. A jak to tam v nebi vypadá, jestli bych se tam mohla podívat.  

Co ti víra dává? Myslím, že mi víra dává skoro všechno: radost, naději, sílu, lásku a také smysl života, který 

jsem nalezla jenom v Bohu a také díky Němu dnes nejsem ateistou. Když mi bylo 15 let, měla jsem takový 

okamžik, kdy jsem úplně začala pochybovat o Jeho existenci. Najednou jsem si uvědomila, že pokud Bůh není, 

můj život nemá žádný smysl. Ale Bůh mi jasně ukázal, že existuje a našla jsem v Něm novou naději a smysl 

svého života.                                       V příštích ohláškách vám představíme ministranta Honzíka Motyčku. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY ANGLICKÝCH AUTORŮ:  
Jeffrey Archer: Ani o dolar víc, ani o dolar míň - Anglický humoristický román s detektivní zápletkou o 

tom, jak dostat zpět své investice od podvodného amerického milionáře.  

R. H. Benson: Neviditelné světlo - Povídky katolického duchovního, kanovníka westminsterské katedrály. 

Emily Bronteová: Na větrné hůrce - Působivý román se odehrává v 18.-19. st. a je mistrnou psychologickou 

studií člověka, který zasvětil život pomstě. 

Mary Craigová: Požehnání – Jak se může matka vyrovnat s narozením postiženého dítěte, kt. se nakonec 

stane požehnáním… 

Charles Dickekns: Oliver Twist – Příběh dítěte, kt. vyrůstalo v chudobinci a přes všechnu bídu se mu dostane 

pomoci na cestě k navrácení „dobrého“ jména a dědictví po otci.  

John Galsworthy: Venkovské sídlo – Román je analýzou pokrytectví, konservatismu a šosáctví anglických 

vyšších vrstev. 

G. K. Chesterton: Ohromné maličkosti – Eseje „anglického Čapka“ oslňují hrou představ a asociací.  

Agatha Christie: Lord Edware umírá – Detektivní zápletka, ve které nezůstane u jedné smrti… 

Rosamunde Pilcherová: Hledač mušlí – Příběh neobyčejné ženy je i obrazem celého minulého století.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Ke svátosti smíření přichází tři kluci. První poklekne a vyznává se: 

"Otče, já jsem hodil žabku do rybníka." Kněz se usměje a povídá: "To je v pořádku." Přijde druhý a vyznává se: 

"Otče, já jsem hodil žabku do rybníka." Kněz se opět usměje a povídá: "Ale to je přece v pořádku." Přijde ten 

třetí a kněz mu povídá: "Ty jsi také hodil žabku do rybníka?" "Ne, já se jmenuji Žabka!" 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍK :  Tříletý Pepík se dívá z okna, když najednou (poprvé v životě) uvidí 

blesk. "Babííí! Pán Bůh si mě zrovna vyfotil!" 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli – 26. neděli v mezidobí 

1. čtení – Mdr 2,12a.17-20; 2. čtení – Jak 3,16.4,3; Evangelium Mk 9,30-37 

 

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

