
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 4. října 2015 do 11. října 2015 
 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 5. října – PONDĚLÍ PO 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

14:00  - Mše sv. v Ledaxu (PPM)  

16:00  - mše sv. v Penzionu VM (PPM) 

ÚTERÝ 6. října – ÚTERÝ PO 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 7. října – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 

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

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

ZA MANŽELE CHYTILOVY A JEJICH DĚTI 

ČTVRTEK 8. října – ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:00 – modlitba růžence, 17:30 – bohoslužba slova s možností přijmout sv. přijímání v     

kostele sv. Vavřince VM (E. Loskotová) 

PÁTEK 9. října – SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA RODINU ŘÍHOVU, DOSTÁLOVU, LACMANOVU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 10. října – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

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

ZA JOSEFA A MARII POSLUŠNÝCH, SYNA A DUŠE V OČISTCI 
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

NEDĚLE 11. října - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – Slavnost posvěcení kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA ANNU LOSKOTOVOU, MANŽELA, SYNA FRANTIŠKA A CELÉ RODY, 

RODINY ANDRLOVY, HLAVÁČKOVY A DUŠE V OČISTCI 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

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

 

 Od soboty 19 hod probíhá 24-hodinový Výstav Nejsvětější svátosti a modlitební řetěz za kurzy Alfa  našem 

městě a evangelizaci. Ukončen bude dnes v kostele sv. Vavřince v 19:00 hod.  

 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit z farní knihovny vzhledem k přípravě na NEK knihy o 

eucharistii, dále knihy o růženci a další výběr. Nabízíme k prodeji také kalendáře. 

 V pondělí 5.10. se uskuteční od 18:30 v kostele sv. Vavřince úvodní večer kurzu Alfa pro Romy. 

Přednášku na téma Jde v životě o něco víc? přednese P. Pavel Mistr. Kdo chcete pomoci s přípravou, přijďte 

v pondělí v 17:30 na faru. 

 Výuku náboženství navštěvuje celkem 55 dětí.  

 Srdečně zveme na slavnostní otevření Stániny vyhlídky pod lesem u silnice Vanice – Brteč, dne 10.10.2015 

ve 14:30 hod. Zábavná vycházka pro pěší, start od 12:30 do 13:00 od sochy sv. Josefa za stavebninami směr 

Knířov, občerstvení zajištěno. Info: variacevm.webmium.com 

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 15.10. v 19:00 na faře.  

 V sobotu 17.10. se uskuteční v Brně hlavní program Národního eucharistického kongresu, kt. vyvrcholí 

mší sv. na náměstí Svobody (10:30) a eucharistickým průvodem na Zelený trh (12:30). Společný odjezd 

vlakem z VM zastávka v 7:05 (Brno 9:02), návrat z Brna 16:57 (VM 18:54) nebo z Brna 18:57 (VM 20:54). 

Kdo chcete jet společně, nahlaste se Radce Blajdové, aby se mohla zajistit hromadná jízdenka na vlak a 

vstupenka na NEK.  

 Charita ČR spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty. Bližší informace ve vitrínce. 

 Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 27. 9. byla 4.452 Kč, dne 28. 9. (sv. Václav) byla 2.528 Kč. 
 

Evangelium / Mk 10,2-16 2Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím 

přivést do úzkých. 3Odpověděl jim: "Co vám přikazuje Mojžíš?" 4Řekli: "Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový 

list a rozvést se." 5Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz. 6Na počátku při stvoření 

však (Bůh) 'učinil (lidi) jako muže a ženu. 7Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, 8a ti dva 

budou jeden člověk'. Už tedy nejsou dva, ale jeden. 9Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj". 10V domě se ho  

 

 

 

NEDĚLE 4. října - 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (první neděle v měsíci) 

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

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

 



učedníci ještě jednou zeptali. 11Řekl jim: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní 

cizoložství. 12Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství." 13(Matky) 

přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. 14Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho 

to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím 

vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral je do náručí, kladl na ně ruce a 

žehnal jim. 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                         ŠIMON AXMANN 
Dnes vám představujeme Šimona Axmanna, který ministruje spolu se svojí sestrou 

Baruškou na Knířově. Mají ještě malou sestřičku Aničku a s rodiči bydlí na Dvořišti. 

Šimon chodí do 5. třídy na základní školu v Nových Hradech. Ve škole ho nejvíce baví 

přírodověda. Do ZUŠ pak chodí na klarinet a na výtvarku. Mezi jeho koníčky patří kaktusy, 

kterí sbírá a pěstuje. O prázdninách byl s rodinou na dovolené na Seči na přehradě. Také 

podnikli výlet do Prahy, kde se mu nejvíce líbila návštěva botanické zahrady. Nezapomněl 

taky navštívit svoji babičku v Chrudimi. Až bude velký, rád by se stal přírodovědcem nebo možná botanikem.  

Co pro tebe znamená služba u oltáře? Co tě na ní nejvíce baví? Jsem rád, že mohu panu faráři na Knířově 

pomáhat. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Rodiče. 

Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Nebo máš nějaký oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Líbí se mi 

příběh o Noemově arše. 

Máš nějakého oblíbeného světce? V časopise Nezbeda jsem četl komiks o sv. Maxmilianu Kolbe. Obdivuji 

jeho statečnost a obětavost. 

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Mám rád dobrodružné knížky. Např. Robinson Crusoe, V zemi 

sobů a Dvacet tisíc mil pod mořem. Z filmů mám rád také dobrodružné filmy nebo zajímavé dokumenty o 

přírodě. 

Máš nějaký zajímavý zážitek od oltáře? Líbilo se mi, když jsem mohl ministrovat při poutní mši svaté, kdy 

přijel na Knířov pan biskup a několik dalších pánů farářů. Bylo to hodně slavnostní. 

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se, jak to vypadá v nebi. 

Co ti víra dává? Jsem rád, že jsem se narodil do věřící rodiny. Myslím, že je to tak dobře.  

V příštích ohláškách vám představíme dalšího knířovského ministranta - Šimonovu sestru Barušku.  
 

 

EVANGELIZAČNÍ RÁDCE (dle Michelle Moran: Evangelizace s odvahou a citem)  

„Jádro“ evangelia 
Poselství evangelia obsahuje čtyři základní pravdy. Tradičně je nazýváme stvoření – pád – vtělení – 

vykoupení. Samozřejmě je důležité používat taková slova, kterým současný průměrný člověk porozumí:  

1. STVOŘENÍ = Boží plán ->  

2. PÁD = náš problém ->  

3. VTĚLENÍ = Boží odpověď ->  

4. VYKOUPENÍ = naše reakce.  

Tyto čtyři body jsou sloupy, o které můžeme opřít základní zvěst 

evangelia, a zároveň pomohou naší paměti.  Je dobré se naučit 

základní body a biblické verše zpaměti. Díky tomu můžeme 

mluvit spontánně a přirozeně. Existují různé postupy, jak stručně 

představit evangelium. Tento návrh může posloužit jako 

východisko, nikoliv jako těsný krunýř. Je důležité mít na paměti, 

že v evangelizaci jsme tím prvním a nejpodstatnějším my sami. 

Druhé spíše osloví naše opravdovost než brilantní řečnický projev. 

V dalších ohláškách se podrobněji seznámíme s jednotlivými 

kroky. 

Foto z ministrantského setkání v Hradci Králové z 19.10., kde se naše skupina ministrantů setkala i s panem 

biskupem. Celkem se setkání zúčastnilo 6 ministrantů pod vedením Janka Kumorka a Marušky Motyčkové.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Jde botanik do cirkusu a pokladní se ho před vstupem ptá: "Máte 

lístek?” "Samozřejmě, vyberte si z mého herbáře.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PAVLÍK: Paní katechetka se ptá dětí při náboženství: Kdo napsal Bibli. Autorů je 

víc, zkuste si na někoho vzpomenout. A malý Pavlík pohotově odpoví: Karel Gott. Paní katechetka se zarazí: 

No, Karel Gott to nebyl, ale Gott znamená německy Bůh, takže má vlastně taky trochu Pavlík pravdu… 
 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 28. neděli v mezidobí 

1. čtení – Mdr 7,7-11; 2. čtení – Žid 4,12-13; Evangelium Mk 10,17-30 

 

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

