
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 11. října 2015 do 18. října 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 12. října – PONDĚLÍ PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

16:00 - mše sv. v Penzionu (PPM)  

16:00 – mše sv. v Naději (P. Mannl) 

ÚTERÝ 13. října – ÚTERÝ PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

12:30 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  

STŘEDA 14. října – SV. KALISTA I. PAPEŽE A MUČEDNÍKA 

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

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

ZA JOSEFA ZAVŘEL A OSTATNÍ ŽIVÉ I ZEMŘELÉ PŘÍBUZNÉ 

ČTVRTEK 15. října – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

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

ZA RODIČE TOMÁŠOVY, PŘÍBUZNÉ A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 16. října – PÁTEK PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, LNĚNIČKOVY A LIPAVSKÝCH 

SOBOTA 17. října – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

ZA PAVLA A VÁCLAVA DYKASTOVY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 18. října - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – dětská mše sv. v kostele ve VM (PPM) ZA LUDMILU ŠTOHANZLOVOU, 

RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) – přesunuto z důvodu celonárodní akce NEK 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. Příští neděli bude prodávat kalendáře a 

knihy v kostele pí Šplíchalová.  

 V pondělí 12.10. se uskuteční od 18:30 na faře další večer kurzu Alfa pro Romy. Přednášku na téma Kdo je 

to Ježíš? přednese P. Pavel Mistr. Úvodního večera se zúčastnilo 30 dospělých a 22 dětí. Z průběhu večera 

byli mile překvapeni, zvláště je potěšila romská písnička Sako Rati v podání Sborečku.  

 Ve středu 14.10. se koná od 19:30 na faře jednání pastorační rady. Jednání je veřejné, srdečně zveme.  

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

 Kdo se chcete v sobotu 17.10. v Brně zúčastnit Národního eucharistického kongresu a chcete jet společně 

vlakem, přineste Radce Blajdové dnes po mši sv. 250 Kč na zajištění jízdenky na vlak (samostatná zpáteční 

stojí 334 Kč bez rezervace místa). 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). Program vyvrcholí mší sv. na náměstí Svobody (10:30) a 

eucharistickým průvodem na Zelený trh (12:30). Poté jsou zajímavé doprovodné programy. 

 Od čtvrtka 8.10. probíhá také modlitba novény za NEK. Těm, kt. odebírají ohlášky, byla zaslána mailem. 

 Další setkání Aglow se uskuteční v úterý 20.10. od 18:30 u baptistů. Pozvání přijal David Loula a jeho 

přednáška bude o Janovi Husovi, jehož promluvy zaujaly také mnoho žen.  

 Ve Vysokém Mýtě bylo založeno Misijní klubko. Tato aktivita patří do Papežského misijního díla dětí a je 

určena dětem od 5 do 13 let. Scházet se budou od 23.10. každý pátek od 15:15 na faře. Na programu nebude 

chybět modlitba, rytmické písničky a slovíčko na týden. Bližší informace u Marušky Motyčkové, tel. 

731 865 222 a samostatném plakátku ve vitrínce. 

 Nedělní sbírka dne 18.10.bude určena na Misie. Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 4.10.2015 byla 3589 Kč. 
 

Evangelium / Mk 10,17-30 17Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: 

"Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" 18Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není  
 

 

 

NEDĚLE 11. října - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – Slavnost posvěcení kostela mše sv. v kostele 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) 

 



 

dobrý, jenom jeden: Bůh. 19Znáš přikázání: Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví, nebudeš 

podvádět, cti svého otce i matku!" 20On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí." 21Ježíš na 

něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v 

nebi. Pak přijď a následuj mě!" 22On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. 23Ježíš se 

rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" 24Učedníci užasli nad 

jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: "Děti, jak je těžké vejít do Božího království! 25Spíš projde velbloud uchem jehly, 

než vejde bohatý do Božího království." 26Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" 

27Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno." 28Tu mu řekl Petr: 

"My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." 29Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, 

bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, 30aby nedostal stokrát víc nyní v tomto 

čase: domy, bratry a sestry, matky a děti a pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.  
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                    BARUŠKA AXMANNOVÁ 
Baruška Axmannová je zatím nejmladší respondentkou, s kterou jsme uskutečnili 

rozhovor do ohlášek. Navštěvuje totiž 2. třídu na základní škole v Nových Hradech. 

S rodinou žije ve Dvořišti. Jejího staršího bratra Šimona jsme představili v minulých 

ohláškách a Aničce jsou dva roky. Ve škole ji nejvíce baví výtvarná výchova a ve volném 

čase se učí hrát na klavír. Baví jí se starat o papoušky, které doma chovají. Během letních 

prázdnin navštívila v Praze mimo památek i výstavu papoušků. Také se jí líbilo na Seči, v 

Kutné Hoře, kde je kostel sv. Barbory, a u babičky v Chrudimi. Až bude velká, chtěla by 

se stát chovatelkou papoušků. 

Co pro tebe znamená služba u oltáře? Co tě na ní nejvíce baví? Připadám si užitečná, protože v kostele na 

Knířově nejsou skoro žádní ministranti. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Celá rodina. 

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

příběh o Pánu Ježíši - pokušení na poušti. 

Máš nějakého oblíbeného světce? Svatou Barboru. 

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Líbí se mi knížky od Františka Nepila, např. Já Baryk a Makový 

mužíček.  

Máš nějaký zajímavý zážitek od oltáře? Někdy mě rozesmívá, když moje mladší sestra Anička v lavici trochu 

zlobí. Například zacpává mamince pusu, aby nemohla zpívat.  

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? 
Zeptala bych se, jestli Pán Ježíš zlobil Pannu Marii, když byl malý.  

Co ti víra dává? Jsem ráda, že hezky slavíme neděle. Pečeme si 

něco dobrého nebo si kupujeme zákusky.  

V příštích ohláškách vám představíme ministranta Pavla Víška. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dne 3. října 2015 se uskutečnil v Chocni Misijní den a v jeho závěru při 

mši sv. proběhl slavnostní obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla 

dětí (PMDD). Vznikla zde tři nová Misijní klubka, mezi nimi složily svůj 

misijní slib i děti z Vysokého Mýta. Papež František říká: Misionář se 

nebojí žít evangelium. To také přejeme novým členům PMDD a 

vyprošujeme jim k tomu hodně sil. 
 

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

1. Boží plán - Bůh nás miluje a chce, abychom žili naplněný a šťastný život ve spojení s ním.  

1 J 4,8.10 Bůh je láska… V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás. 

J 10,10 Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.  

Pravda, kt. se snažíme lidem sdělit, zní: Bůh je Bohem lásky a chce, abychom zakoušeli plnost života, kt. je 

v něm. Snažme se představit evangelium osobním způsobem – Bůh mě miluje zcela a bezpodmínečně (oproti 

lidské lásce, kt. je většinou podmínečná.) Boží láska je tak bohatá, že nám zdarma nabízí věčný život. Věčný 

život začíná už tady a teď a nikdy neskončí. Mnozí lidé spíše „existují“ než žijí. Bez ohledu na to, jak moc se 

snaží, zůstává v nich vždy nějaká část, kt. se cítí nenaplněná. Každý člověk sestává ze tří základních složek: má 

tělo, mysl a duši. V dnešní době dostává naše tělo i mysl tolik dobré výživy jako nikdy předtím. Ale jak je na 

tom naše duše, naše nejvnitřnější bytí? Sv. Augustin říká: Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. 

Život je nepochybně mnohem víc než jen narození. Tuto zprávu o plnosti života potřebujeme druhým sdělit.  

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PAPOUŠEK: Povídají si dva chovatelé poštovních holubů:  "To já jsem zkřížil 

poštovního holuba s datlem a on teď když přinese psaní, vždycky zaťuká." "To nic není, to já zkřížil poštovního 

holuba s papouškem a on teď vyřizuje vzkazy." 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 29. neděli v mezidobí 

1. čtení – Iz 53,10-11; 2. čtení – Žid 4,14-16; Evangelium Mk 10,35-45 

 

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

