
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 15. listopadu 2015 do 22. listopadu 2015 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 16. listopadu – SV. MARKÉTY SKOTSKÉ 

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

16:00 - mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 17. listopadu – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE 

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

STŘEDA 18. listopadu – POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH PETRA A PAVLA 

17:30 – mše sv. na Vraclavi (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 MIROSLAVA VOSTŘELA, JEHO RODIČE A SOUROZENCE 

ČTVRTEK 19. listopadu – ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ZA VÁCLAVA HAVRÁNKA A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 20. listopadu – PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA ERNESTA A KRISTÝNU GIŇOVY  

SOBOTA 21. listopadu – PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ 

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

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

NEDĚLE 22. listopadu – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE- obnova zasvěcení Božskému srdci 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA VÁCLAVA DYKASTA, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

10:10 – 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 je určena na plošné pojištěné II a dveřní sbírka na podporu biblického apoštolátu. 

 Na dnešní neděli 15.11. připadá letošní, již 23. Den Bible. K pravidelné četbě Písma a především evangelia 

často vybízí i papež František: „Poslouchejme Ježíše v jeho psaném slovu, v evangeliu. Zeptám se vás: Čtete 

si každý den v evangeliu? Někteří ano, někteří ne. Je to však důležité! Čtěte evangelium! Je dobré nosit 

evangelium s sebou v kapse, v tašce a kdykoli během dne si z něj kousek přečíst. Kdykoli během dne si 

vyndám z kapsy evangelium a kousek si přečtu; jen krátkou pasáž. Tam k nám promlouvá Ježíš, v evangeliu! 

Pamatujte na to. Není to těžké. Mějme jej u sebe, protože je to slovo Ježíšovo a můžeme mu tak naslouchat.“ 

(Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, Vatikán, 16. března 2014) 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny různé druhy Biblí, biblické komentáře a dále 

knihy rodáků z okolí – Bohumila Černíka a Čestmíra Jeřábka. V knihovně také nabízíme k prodeji 

Bible, Bible pro děti a dětské knihy. Za 26 Kč nabízíme k prodeji Průvodce adventní dobou.  

 V pondělí 16.11. se uskuteční od 18:30 pro děti a od 19:00 pro dospělé v Husově ul. další večer kurzu Alfa 

pro Romy. Přednášku na téma Proč a jak číst Bibli? přednese P. Pavel Mistr a vezměte si Bible s sebou.  

 Kdo chcete jet společně v úterý 17.11. do Prahy na Slavnost světla, tradiční modlitbu se zpěvy z Taizé, 

ozvěte se Radce Blajdové (tel. 775 391 600).  

 Ve středu 18.11. od 19:00 pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 19.11. v 19:00 na faře.  

 V pátek 20.11.zveme na faru od 15:15 děti na další setkání Misijního klubka. Slovíčko na týden: "Ochraň 

mě, neboť se utíkám k tobě.“ (Budu se často modlit). 

 Obec Vraclav a Regionální muzeum VM zvou v pátek 20.11. od 19:00 do kulturního domu na Vraclavi na 

přednášku PhDr. Jiřího Lukase „Vraclavské hradiště v raném středověku ve světle mincovních nálezů“.  

 V sobotu 21.11. zveme od 18:00 nejen Romy ke společné modlitbě Růžence do Světélka.  

 

NEDĚLE 15. listopadu – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 



 Další setkání žen Aglow se uskuteční v úterý 24.11. od 18:30 ve sborovém domě Bratrské jednoty. Hostem 

večera bude Ilona Novotná z Chrudimi a bude mluvit na téma: Bůh tě miluje, i když o tom nevíš. Poddá 

osobní svědectví o Boží lásce, kterou zažívá v každodenních životních situacích. 

 Ve středu 25.11. se bude konat od 19:30 setkání pastorační rady s diskuzí kolem oprav kostela Nejsvětější 

Trojice. Jednání je veřejné.  

 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.  

 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 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 8. 11. 2015 byla 4.741 Kč. 
 

Evangelium / Mk 13,24-32 Ježíš řekl svým učedníkům: 24„V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a 

měsíc přestane svítit, 25hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. 26A tehdy (lidé) uvidí Syna 

člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. 27Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř 

světových stran, od konce země až po konec nebe. 28Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve 

nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. 29Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, 

poznáte, že je blízko, přede dveřmi. 30Amen, pravím vám, toto pokolení nepomine, dokud se to všechno 

nestane. 31Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 32O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani 

andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ 
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY BOHUMILA ČERNÍKA, který se narodil v roce 1924 v 

Střemošicích u Luže a zemřel před 4 lety. Byl to český bylinkář, kronikář Vysočiny soustřeďující se na období 

komunismu a jeho likvidaci soukromého zemědělství, bývalý soukromý zemědělec a politický vězeň.  

Radujte se – Autor nám předává na začátku roku 2003 výzvu, abychom se dokázali radovat i z věcí malých… 

Důvěra v pomoc Boží – Autor předkládá příběhy lidí, kteří přestože byli postaveni do zdánlivě beznadějných 

situací, neztráceli důvěru v Boha.  

Dobrý začátek – Tato kniha je dobrým začátkem a nabádá nás, jak více naslouchat Božímu hlasu. 

Soukromá zjevení – Je příběhem jednoho skromného věřícího člověka – Klementa Hrabovského. 

Výstražná znamení – Kniha navazuje na vysílání Ranní sedmičky, která chce lidem říkat o Bohu. 

KNIHY ČESTMÍRA JEŘÁBKA, který pochází z Litomyšle, kde se v roce 1893 narodil. Byl to český 

spisovatel, dramatik a literární kritik. Roku 1921 se stal spoluzakladatelem brněnské Literární skupiny, sdružení 

mladých moravských autorů a podílel se na redigování časopisu Host. V letech 1945–1948 byl předsedou 

Sdružení moravských spisovatelů. Jeho dílo se vyvíjelo od expresionismu k psychologickému realismu a od 

abstraktnosti k uplatnění dokumentárního faktu, od povídek a dramatu k románu a později k novele.  

Zelená ratolest – Básnická připomínka jeho vesnického mládí je napsaná se smyslem pro dětskou psychologii. 

Legenda ztraceného věku 1: Hledači zlata - První díl trilogie Trilogie nás zavede do doby nejstarších 

přemyslovských knížat. Lyrický příběh Křesomyslova a vladycké dcery Mlady zvyšuje poutavost příběhu. 

DÁLE NABÍZÍME: 

Fridrich Bridel: Básnické dílo – Sbírka barokního básníka, vysokomýtského rodáka a jezuitského misionáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto z koncertu za dešťovou vodu – České smyčcové duo + děti                 Foto z romského Alfa víkendu na Knířově. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Představ si, včera jsem se nemohl celý den odtrhnout od Bible!“ 

„To sis při čtení Bible zase hrál s vteřinovým lepidlem?“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ MALÝ ČTENÁŘ BIBLE: Malý chlapec otevře velkou rodinou Bibli. Fascinovaně 

obrací staré stránky. Najednou z Bible něco vypadne. Zvedne tu věc a pozorně se na ní zadívá. Je to starý list z 

nějakého stromu, který se lisoval mezi stránkami. "Mami, podívej, co jsem našel," zavolá chlapec. "Copak tam 

máš, miláčku?" ptá se máma. Chlapec užaslým hlasem povídá: "Myslím, že to jsou Adamovy spodky!" 



www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Ježíše Krista Krále 

1. čtení – Dan 7,13-14; 2. čtení – Zj 1,5-8; Evangelium Jan 18,33b-37 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/
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