
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 25. října 2015 do 1. listopadu 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 26. října – PONDĚLÍ 30. TÝDNE MEZIDOBÍ 

16:00 - mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 

16:00 - mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 27. října – ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 28. října – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚDOVÁNÍ A PROSBU O 

DALŠÍ POMOC A OCHRANU A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 29. října – ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ZA RODINU LNĚNIČKOVU A LUDVÍČKOVU 

PÁTEK 30. října – SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA SCHEJBALA A MANŽELKU EMILII  

SOBOTA 31. října – SV. VOLFGANGA, BISKUPA 

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

ZA ZEMŘELÉHO OTCE MOTYČKU A DUŠE V OČISTCI 
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

NEDĚLE 1. listopadu – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA FARNOSTI 

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

15:00  - hřbitov u Kříže – modlitba za zemřelé (PPM) 
 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy o přípravě na svátost smíření a s blížícími 

se dušičkami knihy na téma „smrt“. 

 V pondělí 19.10. se uskuteční od 19:00 v Husově ul. další večer kurzu Alfa pro Romy. Přednášku na téma 

Jak získat víru? přednese P. Pavel Mistr, hrát bude Sboreček. Na webových stránkách naší farnosti najdete 

odkaz na fotogalerii z večerů Alfy. 

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 29.9. v 19:00 na faře. 

 Příležitost ke svátosti smíření 29.10.2015 od 14:30 do 16:00 hod. zpovídá v kostele P. Jan Kunert. 

Na faře zpovídá P. Jiří Mannl a P. Pavel Mistr 16-17 hod. P. Mistr poté od 17 hod v kostele do mši sv. 

V pátek 30.10. od 16:00-17:25 bude na faře zpovídat P. Mach. 

 V sobotu 31.10. se po ranní mši sv. uskuteční na faře setkání seniorů. 

 V neděli 1. listopadu bude pí Šplíchalová na Vraclavi prodávat knihy a kalendáře na rok 2016 

 V neděli 1. listopadu bude výstav Nejsvětější svátosti, zapisujte se prosíme ke službě a modlitbě 

 Ve dnech 1. a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. 

přijímání modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a 

vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné 

odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v 

duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 Prosíme o aktualizaci přímluv za zemřelé (od října 2014) a doplnění na listy uprostřed kostela. Listy se 

ponesou ve Vysokém Mýtě v obětním průvodu dne 2. 11. 2015 a za všechny zemřelé bude sloužena mše sv. 

 Zveme děti od 2. až 3. třídy samostatně (menší s doprovodem dospělého) ke společné tvorbě keramického 

betlému. První setkání proběhne 14.11. od 9:00 hod. v klubovně Orlovny, následovat bude barvení, 

glazování a instalace v kostele, info na plakátku ve vitrínce. 

 TAMMÍM o milosrdenství – bohoslovci českých diecézí srdečně zvou mladé muže na duchovní víkend 

v Arcibiskupském semináři v Praze, který se koná od 27. do 29. 11 2015. Podrobnosti nawww.arcs.cuni.cz 

 

 

NEDĚLE 25. října - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU A MIROSLAVA  

FELCMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

11:30 – křtiny Hany Marie Suchánkové (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PJK) 

17:30 – slavnost výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

 



 Misijní klubko vybralo na Misie 2.007 Kč. Všem dárcům Zaplať Pánbůh. 
 

Evangelium / Mk 10,46-52 46Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý 

žebrák - Timaiův syn Bartimaios. 47Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj 

se nade mnou!" 48Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 

49Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: "Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!" 50On 

odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Slepec odpověděl: 

"Mistře, ať vidím!" 52Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním. 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                       PAVEL VÍŠEK ML.  

Pavlík Víšek bydlí se svojí rodinou v Zaháji a právě začal navštěvovat 5. třídu v ZŠ 

Tisové. Má dva mladší sourozence: Elišku (5 let) a Honzíka (3 roky). Říká, že ve škole ho 

baví všechny předměty. Rád chodí do elektro kroužku v Litomyšli a dále jezdí do 

hasičského kroužku v Tisové. Mezi jeho koníčky patří technika. O prázdninách pomáhal Pavlík 

doma, dále byl na týden u babičky a dědečka v Mariánském Údolí u Olomouce a s rodinou na 

víkend v Jeseníkách. Až bude velkým, chtěl by jít studovat na elektroprůmyslovou školu a stát 

se elektrikářem. 

Co pro tebe znamená služba u oltáře? Co tě na ní nejvíce baví? Připadá mi to, jako kdybych 

byl blíže Pánu Bohu. Baví mě nosit svíčky a zvonit u oltáře. 

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Mamka, taťka, babička a strejda Standa. 

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

jak Pán Ježíš odpustil na kříži vojákům, kteří ho ukřižovali. 

Máš nějakého oblíbeného světce? Můj křestní patron je Dominik Savio a oblíbeného světce mám Dona Bosca. 

Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Z knížek se mi moc líbila kniha Lovci mamutů, Tintinova 

dobrodružství, Mikulášovy patálie a Za vznešeným cílem. Líbil se mi film Číslo 5 žije, Jako psi a kočky a také 

kreslený film o Mojžíšovi, který jsme si pouštěli při náboženství. 

Máš nějaký zajímavý zážitek od oltáře? Ministruji teprve od Vánoc a zatím se mi během služby nic zvláštního 

nepřihodilo. 

Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se Ho, jestli v nebi budu vypadat 

stejně jako na zemi. A jestli se setkám v nebi s dědečkem (kterého jsem nikdy nepoznal). 

Co ti víra dává? Je to výhoda. Víra nás naučí, jak se dobře chovat a odpouštět druhým. Třeba bych jinak nešel 

ke zpovědi, protože bych nevěděl, co to vůbec je. Ale když jdu, tak mi jde potom líp chovat se dobře 

k sourozencům nebo k někomu jinému. 

V příštích ohláškách vám představíme paní Helenu Kramčaninovou, která pracuje ve farnosti na veřejně 

prospěšných pracích.  

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

2. Náš problém – Všichni jsme hříšníci a hřích nás odděluje od Boha.  

Řím 3,23 Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. 

Řím 6,23 Odplata za hřích je smrt, dar Boží je však věčný život.  

Snažíme se lidem pomoci, aby pochopili, že všichni jsme hříšníky a že hřích je překážkou našeho dobého 

vztahu s Bohem. Pokud lidé neuznají, že jsou hříšníky, nebudou vnímat potřebu Spasitele. Musíme být přitom 

velmi citliví a nikoho nesoudit. O hříchu mluvíme všeobecně a ne osobně. Je na samotných posluchačích, aby 

pravdu o hříchu aplikovali na svůj život sami. Mnoho lidí se pokládá za „dobrého člověka“ a má problém 

rozpoznat působení hříchu ve vlastním životě. Jiní zase si jsou až příliš vědomi svých hříchů a chodí téměř 

ohnuti pod tíhou viny a sebeodsuzování. Je potřeba hledat slova života, která se hodí do konkrétní situace. 

Pokud se člověk cítí „bez viny“ a položíme-li mu otázku podle sv. Pavla (Řím 7,15): Stává se vám někdy, že 

neuděláte to, co víte, že byste měli udělat? Nebo že uděláte přesně to, co 

nenávidíte?.... Může se člověk pomalu dobrat poznání, že i v jeho životě 

jsou oblasti slabosti a hříchu a má o čem začít přemýšlet.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Technik, obchodník a 

programátor spolu jedou autem, když autu náhle přestane běžet motor a 

zastaví. Technik navrhuje: „Co kdybychom zkusili otevřít kapotu a 

podívali se na to, kde je závada?” Obchodník navrhuje: „Co kdybychom 

zkusili jít každý jiným směrem, najít telefon a zavolat autoservis.” 

Programátor navrhuje: „Co kdybychom zkusili vystoupit a nastoupit?” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍČEK: Farář se ptá na hodině náboženství    Fotogalerii z Misijní neděle najdete 

dětí: „Kdo chce jít do nebe?“ Hlásí se všichni kromě Pepíčka.  „Proč ty do    na webových stránkách naší farnosti.         

nebe nechceš?“ „Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!“ 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Všech svatých 

1. čtení – Zj 7,2-4.9-14; 2. čtení – 1 Jan 3,1-3; Evangelium Mt 5,1-12a 

 

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

