
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 1. listopadu 2015 do 8. listopadu 2015 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 2. listopadu – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) ZA NAŠE ZEMŘELÉ 

ÚTERÝ 3. listopadu – ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                18:00 – mše sv. v Penzionu VM (PPM) 

STŘEDA 4. listopadu – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 

13:00 – pohřeb paní Ludmily Mikusové na Knířově (PPM) 

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

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

             ZA KARLA HOLEČKA A RODIČE Z OBOU STRAN 

18:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) ZA ZEMŘELOU EMILLI GALKOVOU 

ČTVRTEK 5. listopadu – ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK 6. listopadu – PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. pátek v měsíci) 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA ALŽBĚTU ŽEHROVOU A MANŽELA, BARBORU FALTEJSKOVOU, 

MARII JEŘÁBKOVOU, EMU SAXOVOU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 7. listopadu – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

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

16:00 – poutní mše sv. a poděkování  v kostele v Zámrsku (P. Brokeš, vikář) 

NEDĚLE 8. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU SAMŠEŇÁKOVU, MARII HUBKOVU A RODINU PRACHAŘOVU 

10:10 – 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) 
 
 

 Dnes 1. listopadu bude výstav Nejsvětější svátosti. 

 Po mši sv. si můžete před kostelem vypůjčit knihy německých autorů (1.část) a knihy Reinharda Abelna. 

 Pokud si chcete objednat Bibli za výhodnou cenu, můžete tak učinit na konci mše u nabídky knih. 

 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. 

 Ve středu 4.11. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 V pátek 6.11. začne v 18:30 na faře Alfa víkend pro Romy. Přednášku na téma Kdo je to Duch sv.? 

přednese P. Pavel Mistr. Po skupinkách bude následovat zpěv chval a uctívání kříže v kostele. V sobotu 

7.11. začnou další přednášky o Duchu sv. od 9:30 v Husově ul. Po obědě bude následovat pěší pouť na 

Knířov, kde zazní poslední přednáška Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 

 V pátek 6.11.zveme na faru od 15:15 děti na další setkání Misijního klubka. 

 V sobotu 7.11. se uskuteční v Zámrsku slavnostní zakončení opravy střechy kostela spojené s koncertem 

chrámového sboru Musica da Chiesa. 

 Prodej kalendářů a knih proběhne v Zámrsku 7.11. a na Knířově 8.11. 

 V úterý 10.11. zveme letošní biřmovance na společné setkání od 19:00 na faru.  

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 12.11. v 19:00 na faře. 

 V sobotu 14.11. od 9:00 zveme  do Orlovny děti ke společné tvorbě keramického betlému. 

 Zveme v sobotu 14.11. od 17:00 do kostela sv. Vavřince na Koncert za dešťovou vodu. Vystoupí České 

smyčcové duo – Lucie a Martin Sedlákovi a jejich děti.  

 V úterý 17.11. zveme nejen mládežníky do Prahy na Slavnost světla, tradiční modlitbu se zpěvy z Taizé  

 

 

NEDĚLE 1. listopadu – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (první neděle v měsíci) 

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

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

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



 

(v těchto dnech budou pobývat v ČR 2 bratři z Taizé.) Doprava vlakem, odjezd z VM v 12:05, návrat v noci.  

 Duchovní obnova farnosti se bude konat v sobotu 5.12. s Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem 

brněnské diecéze. Spolu s ním se připravíme k slavení adventu a vánoc a roku Božího milosrdenství.  

 ŘKF Sezemice nás ve čtvrtek 5.11. srdečně zve na mimořádný hudební projekt a duchovní zážitek - 

Mozartovo Requiem d moll. V plném obsazení zazní v 19:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích. 

 Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 25. 10. 2015 byla 4.835 Kč 
 

Evangelium / Mt 5,1-12a 1
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 

2
Tu otevřel ústa a učil je: 

3
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 

4
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni 

budou potěšeni. 
5
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 

6
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, 

neboť oni budou nasyceni. 
7
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 

8
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť 

oni uzří Boha. 
9
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 

10
Blaze těm, kdo jsou 

pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 
11

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a 

lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 
12

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně 

pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY NĚMECKÝCH PÍŠÍCÍCH AUTORŮ: 

Adalbert Ludwig Balling – Zralé klasy se naklánějí: Německý teolog chce ukázat, že i stáří má své kouzlo. 

Erich von Däniken – Vzpomínky na budoucnost: V knize se autor zabývá různými událostmi i historickými 

památkami, jejichž původ a smysl nebyl dosud uspokojivě vysvětlen.  

Lion Feuchtwanger – Ošklivá vévodkyně: Historický román o Markétě Pyskaté z doby Jana Lucemburského. 

Gertrud von Le Fort - Magdeburská svatba: Autorka poddává ve svém románě strhující obraz 30-leté války. 

Vilém Hünermann – Syn brusiče nožů: Poutavě napsaný životopis světce dnešní doby Juliána Eymarda, 

zakladatele eucharistiánů a služebnic Nejsvětější svátosti. 

KNIHY DR. PHIL. REINHARDA ABELNA – německého žurnalisty a referenta vzdělávání dospělých. 

Vystudoval filozofii, psychologii a antropologii, je ženatý a je autorem četných náboženských publikací pro 

děti a dospělé v oblasti manželství, rodiny a náboženské výchovy. 

Láska začíná doma: Společný život rodiny musí být utvářen láskou a vzájemným sebeodevzdáním. Komu 

však chybí láska, tomu chybí všechno…  

Co člověka dělá člověkem: Na příkladech z denního života autor poukazuje na možnost, kerý má každý 

člověk, a to nabídnout jinému člověku porozumění, pochopení a lásku. 

Jak se vyrovnám se stářím: „Stáří je skvělá věc, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat…“ 

Život plný setkání: Příběhy této knihy jsou svědectvím o tom, že člověk potřebuje setkání, a to, jak se sebou 

samým, tak i s bližním a s Bohem. Jen v setkávání se přibližujeme k naplnění své existence.  
  

 

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

3. Boží odpověď – Ježíš je cesta, pravda a život. 
Jan 1,1.14 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh… A Slovo se stalo tělem 

a přebývalo mezi námi. Řím 5,8 Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky.  

Třetí krok představování evangelia je Boží odpověď, kterou je Ježíš Kristus. Zaměříme se nejprve na osobu 

Ježíše a na to, co pro nás vykonal. Vtělení Ježíše Krista se dá snadno vysvětlit pomocí vánočního příběhu, 

neboť je jen málo těch, kteří by ho neznali. Vysvětlíme, že věříme v Boha, který se sklání až k nám a který 

život člověka na této zemi poznal, nevěříme tedy v nějakého boha z jiného světa. V této fázi evangelizace 

hovoříme o Ježíšových skutcích. Je důležité, aby jeho život oslovoval osobně a opravdu se dotýkal srdcí lidí. 

Tak poznají celou hloubku Ježíšovy lásky, s níž zemřel na kříži za hříchy každého člověka. On za všechno 

zaplatil a díky jeho smrti a zmrtvýchvstání i my můžeme žít ve vztahu se svým nebeským Otcem. Bůh 

dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. (Řím 5,7-8) Jeden 

muž ve vězení vyprávěl, jak se stal ve vězení křesťanem a jak se postupně uzdravuje z pocitu vinu: Vím, že 

musím být zavřenej, protože mám dluhy vůči společnosti. Ale Ježíš už za moje hříchy zemřel a odpustil mi, takže 

teď musím ještě dokázat odpustit sám sobě. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Skot opravuje okapovou rouru na střeše, uklouzne, ztratí rovnováhu 

a padá dolů. Když letí kolem kuchyně, která je v prvním patře domu, zavolá na manželku: „Ženo, dneska pro 

mne nevař, budu obědvat v nemocnici!” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ… Skot leží na smrtelné posteli a sejdou se u něho děti a začnou se domlouvat 

ohledně pohřbu. První říká, uděláme tatínkovi pohřeb první kategorie, druhý říká, první nebo druhé, můžeme 

tatínkovi udělat pohřeb druhé kategorie. A třetí říká, první nebo druhé, můžeme nakonec udělat i pohřeb třetí 

kategorie… Tatínek Skot je poslouchá, nadzvedne se na posteli a říká: Děti, když vás tak poslouchám, já bych 

snad k tomu hrobu došel i sám.  

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz, 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 32. neděli v mezidobí, 1. čtení   

1 Král 17,10-16; 2. čtení – Žid 9,24-28; Evangelium Mk 12,38-44 

 

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

