
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 18. září do 25. září 2016 
  

 

 

 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 19. září  – PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               09:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)                             

ÚTERÝ 20. září – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAE-GONA, PAVLA CHONG HA-SANGA A DRUHŮ 

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

STŘEDA 21. září – SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

                             16:30 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), modlitby (E. Loskotová)  

                             17:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

                             17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) NA ÚMYSL DÁRCE  

ČTVRTEK 22. září – ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK 23. září – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

                              17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA NÁDVORNÍKA, 

FRANTIŠKA SCHEJBALA A MANŽELKU EMILII 

SOBOTA 24. září – SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU TALACKOVU, 

ZELENKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI 

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

NEDĚLE 25. září – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                                             ZA ZDEŇKA POHORSKÉ A RODIČE Z OBOU STRAN; 

 ZA RODINY ANDRLOVY, HLAVÁČKOVY A DUŠE V OČISTCI 

                             10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

                             13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)   

                             17:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
                                                                                

 Dnešní sbírka je určena na církevní školství.  
 Po mši sv. máte možnost vypůjčit si z farní knihovny nové knihy a knihy o výchově dětí. 
 Dnes 18.9. se koná od 16 hod ve sboru CB Odpoledne chval a modliteb. 
 V pondělí 19.9. začne výuka náboženství, při které se ještě upřesní začátky výuky jednotlivých skupin. 

Přihlášky na stolku v kostele. Výuka na Knířově bude probíhat pátky od 12:00-12:45. 
 V pondělí 19.9. se koná od 15:00 na faře také první poprázdninového setkání Misijního klubka.  
 V úterý 20.9. zveme nejen ženy v rámci Aglow na další setkání na téma Misionářkou v Thajsku 

s Kristýnou Rausovou, kt. zde pracovala 3 roky jako misionářka. Zaměřovala se na podporu menšin a 

jejich kultury, učila Asiaty, jak skloubit jejich tradice s uctíváním křesťanského Boha, jehož většina z nich 

nezná. Součástí setkání bude představení kultury jihovýchodní Asie. 
 Ve středu 21.9. po mši sv. pokračují pravidelná setkání nad liturgií následující neděle s P.  Kunertem. 
 V sobotu 24.9. se koná v Chocni od 10 do 16 hod Misijní den. V 15:00 celebruje mši sv. Mons. J. Vokál. 

Můžete se těšit na vyprávění a promítání o misiích v Bangladéši národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta, 

koncert kapely Smile back, pop-rock z Letohradu, Missio interiview s manželi Kateřinou a Martinem 

Rýznarovými a dalšími hosty, výtvarné dílny, hry, zpívání, divadélko Misijního klubka Choceň, misijní 

výstavu, modlitbu tancem. Zájemci, hlaste se Marušce Motyčkové: tel. 731 865 222. Odjezd v 9:05 vlakem 

ze zastávky. 
 Příští neděli 25.9. začne prodej kalendářů a budete mít možnost také možnost výběru duchovní literatury, 

nejen jako vhodný dárek pro svoje blízké na vánoce. 
 Další Nikodémova noc proběhne v pátek 7.10. od 19 do 21 hod. Zpovídat bude P. Radek Martínek. 
 Prosíme o posílení květinové skupinky s Editou Lipavskou (tel. 739 266 468) a Boženkou Vondráčkovou. 
 Sbírka z 11.9.2016 byla 5.323 Kč.  

 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

NEDĚLE 18. září – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

MIROSLAVA FELCMANOVI A RODIČE Z OBOU STRAN 

     10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)   

 

Připravujeme se na příští neděli – 26. neděle v mezidobí: 1. čtení – Am 

6,1a.4-7; 2. čtení – 1 Tim 6,11-16; Evangelium – Lk 16,19-31 

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


EVANGELIUM: Lk 16,1-13 Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého 

obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! 

Správcem už dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, 

žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.’ Zavolal si 

dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder 

oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ 

Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, 

že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: 

Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný 

v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy 

nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, 

co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se 

bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“  
 

UKÁZKA Z KNIHY MARIÁNA KUFFY: Neopováž sa reptať voči svojmu kňazovi a biskupovi, 

špiníš na Božiu firmu! Keď ma kedysi stretla spolužiačka v autobuse, myslel som si, že sa prepadnem 

od hanby. Sedela vpredu, ja vzadu a ona na celý autobus: „Maroš, ty si išiel za farára? Ty?“ (Pomyslel 

som si: Bože, prečo je také malé okienko vzadu v autobuse, nedá sa vyskočiť.) Bál som sa i hanbil, čo 

bude nasledovať. Povedal som: „Áno ja. Predstav si, nielen ty si prekvapená, ale aj ja!“ Mal som spolužiakov, 

ktorí sú dnes vynikajúci otcovia a radím sa s nimi o hocijakých veciach. Mnohí ma prevyšujú nielen 

rozumovo, ale i duchovne. Vidím, že sú oveľa vyššie a predsa nie sú kňazi. Aj tu by sme radi opravili Pána 

Boha: „Prečo je on kňaz a prečo ten druhý nie?“ Je to Božie tajomstvo. Pán Ježiš ukázal prstom: „Ty, poď 

sem“. A ideš. Ja som sa dlho skrýval, až 30-ročný som išiel do seminára. Pýtal som sa: „Prečo ja? Kde? Čo?“ 

... Jeden starý kňaz mi raz povedal: „Maroš, nepozeraj na to, či budeš hodný alebo nehodný kňaz. Ty nebudeš 

nikdy hodný!“ „Čože?“ „Nikdy! Pozeraj na to, či je treba kňazov alebo nie. Urob všetko preto, aby si bol 

hodný, ale hodný nebudeš nikdy. Preto, aby si si nenamýšľal.“ Pán Ježiš si vyberá dnes ako to robil kedysi. 

Napríklad Mojžiša. Mojžiš bol veľký „sympaťák“, mocný obor a zároveň slaboch. Obor na hlinených nohách. 

Pozrite sa, ako išiel na Sinaj. Doniesol dve kamenné tabule. Na jednej vzťah človeka k Bohu, na druhej vzťah 

človeka k človeku. Zišiel dole a vidí, ako sa ľud spustil. Predstavte si, ten svätý Mojžiš, jeden z najväčších 

prorokov, zobral tie tabule a roztrieskal ich. Je to niečo také, ako keby dnes farár treskol s misálom alebo 

kalichom na zem. Všetko by zhíklo. Mojžiš si tiež, ako hlavný šéf a zákonodarca, našiel ženu pohanku, 

Etiópčanku. Naraz sa ozvala jeho sestra Mária a brat Áron. Vzbúrili sa. Ty si zákonodarca a čo nám to tu 

rozprávaš? Veď máš za ženu pohanku? Zákon nám to nedovoľuje a ty si nám to povolil. Situácia bola vážna. 

Čo teraz urobiť? Všimnite si, ako reagoval Pán Boh. Pána Boha nezaujímalo, či mal pravdu Áron alebo Mária, 

predvolal si ich oboch: Ako to, že ste sa opovážili reptať voči môjmu služobníkov? Poďte sem. Áron bol 

pokornejší, sklonil sa pred Bohom. Mária bola hrdá. Povieme si aj my: „Ale som tomu farárovi dala“. Ešte sa 

vystatuješ, že rozširuješ chyby kňaza, nedajbože biskupa. Si ako Mária. Všimnite si, čo urobil Pán Boh, 

prečítajte si to v knihe Numeri. Mária bola zasiahnutá malomocenstvom. V tej dobe to znamenalo byť 

vyhodený z kmeňa. Čo urobil Mojžiš? Kľakol a prosil: „Pane, Bože, prosím ťa za svojho brata a za svoju 

sestru“. Pán Boh vypočul jeho prosbu a Mária po týždni vyzdravela a vrátila sa, bola očistená od 

malomocenstva. Všetci sa poučili. Aj ty sa pouč, neopováž sa reptať voči svojmu kňazovi, modli sa za neho! 

Nerozširuj chyby o svojom biskupovi, modli sa za neho. To chcem dnes povedať. A daj pozor, možno on, či 

je to kňaz alebo biskup, už v Božích očiach oľutoval svoje hriechy. Ty sa však dopúšťaš väčšieho hriechu, 

špiníš na Božiu firmu. Nemysli si, že to bude bez trestu. Špiníš na celú Cirkev.  

Více příběhů P. Mariána Kuffy na: http://www.cestaplus.sk/kazatelnicazivot/ 
 

POSLEDNÍ SLOVO 

MÁ ZLODĚJ: Dva 

kapesní zloději sedí na 

lavičce v parku a jeden 

prohlíží módní časopis. 

-Snad si nechceš 

objednat oblek v 

módním salónu? Ptá se 

Eda kamaráda 

Heřmana. -To nemám v 

úmyslu, ale je přece 

nutné sledovat módu, 

abychom věděli, jak 

krejčí umisťuje kapsy!       

             
Během putování s Orlem jsme navštívili Broumovský klášter, jehož součásti je i krásná 

historická knihovna, a výlet jsme zakončili mší sv. v kostele v Polici nad Metují.   
 

http://www.cestaplus.sk/kazatelnicazivot/

