
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 30. října do 6. listopadu 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 31. října – PONDĚLÍ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

   10:00 – mše sv. při pohřbu pana Josefa Bartáka v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

   16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 

                                17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 1. listopadu – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH  

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

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

STŘEDA 2. listopadu – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

                                 13:30 – svátost smíření, 14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

   15:30 – svátost smíření, 16:00 – mše sv. v kostele sv. na Vraclavi (PPM)                              

   16:45 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM, modlitby (E. Loskotová)  

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

ČTVRTEK 3. listopadu – ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) 

PÁTEK 4. listopadu – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 
                                18:15 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                            ZA SNACHU MARCELU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 5. listopadu – SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

                                08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU 

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

NEDĚLE 6. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                                   07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině, slavnost výročí posvěcení kostela (PPM) 

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

                                             ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA A RODIČE  

                                10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi, slavnost výročí posvěcení kostela (PPM) 

                                13:30 – mše sv. v kostele na Knířově, slavnost výročí posvěcení kostela (PPM) 
                                                                                                             

 Dnes 30.10. je prodej knih a kalendářů ve Vysokém Mýtě a 6.11. bude na Knířově.  
 Knihy z knihovny si můžete vypůjčit opět příští týden. 13.11. budete mít také možnost si v rámci knihovny 

zakoupit novou Bibli a dále dětské knihy. 
 Od 25. října do 8. listopadu 2014 (nová úprava na dobu 7 let) je možno získat denně po splnění tří 

obvyklých podmínek plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. A to - navštíví-li někdo 

hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.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. 
 Doplňte prosím jména zesnulých v 2016 na list na stolku v kostele. Seznam se ponese v obětním průvodu 

a za všechny zemřelé bude sloužena mše sv.  
 V pátek 4.11. proběhne od 19 do 21h Nikodémova noc, která nabízí prostor ke ztišení, modlitbě, adoraci a 

příležitost ke sv. smíření, rozhovoru. K dispozici budou P.Mistr, od 19:30 do 20:30 také P.František Beneš. 
 V neděli 6.11. bude do 12:00 Vystavena Nejsvětější svátost. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě. 
 Česká křesťanská akademie nás zve v pondělí 7.11.2016 od 18:00 do klubovny Orlovny na přednášku P. 

Karla Moravce Milosrdenství v manželství. 
 Ve středu 2.11. nebude setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem. Další bude 9.11. 
 V neděli 13.11. budeme slavit Den Bible. Rádi bychom podpořili Biblické dílo sbírkou v 3-dílné 

pokladničce, která bude k tomuto účelu určena až do 20.11.2016. Děkujeme za váš příspěvek.  

NEDĚLE 30. října - SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA  

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU KYSILKOVU, 

HANUŠOVU, ZA NEMOCNOU OSOBU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

    15:00 – modlitba za zemřelé na hřbitově ve VM u centrálního kříže (PPM)  

 



 Rezervujte si ve svém kalendáři sobotu 3.12.2016 na adventní duchovní obnovu s Kateřinou 

Lachmanovou. Více informací na plakátku ve vitrínce a na webu farnosti. 
 Na nedělní sbírce z 2.10.2016 se vybralo 2.886,- Kč, z 9.10.2016 se vybralo 4.242,- Kč a z 16.10.2016 se 

vybralo 4.356,- Kč. Na sbírce z Misijní neděle ze dne 23.10.2016 se vybralo celkem 8.220,-Kč. Misijní 

klubko vybralo za výrobky dětí celkem 1.970,- Kč. V neděli 13.11. bude sbírka na plošné pojištění II. 
 Můžete zapisovat mše sv. na první pololetí roku 2017, a to po mši sv. v zákristii a dále v út a čt a 8-12 ve 

farní kanceláři.  
 

 

EVANGELIUM: Lk 19,1-10 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se 

Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo 

plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. 

Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v 

tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako 

host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem 

někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť 

i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ 
 

PAMÁTKA ZESNULÝCH, VZPOMÍNKA NA VŠECHNY ZEMŘELÉ, ´DUŠIČKY´ (Aleš Opatrný) 

"Je nutné mluvit o smrti... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." 

(Cantalamessa). 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení 

bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na 

všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11. Její slavení 

zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. 

století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve 

Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev. 

Každá svíčka na hřbitově nebo doma nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, který je 

symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na 

zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.  

Mezi živými a mrtvými není rozdíl - Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem 

mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou 

naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář. Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane Ježíši!“ 

Modlitba pomáhá nejen živým - Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli 

modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 

20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou 

vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou 

moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve 

své lásce k lidstvu smrt přemohl. O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: "Proto dal Juda Makabejský přinést 

smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46). 

Církev se již od prvních dob přimlouvala za zemřelé - Církev již od prvních dob uctívala památku 

zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli 

dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: 

"Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za 

mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně 

své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý) "Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, 

tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského + 386) 
 

V neděli 23.10. jsme slavili misijní neděli. Děti z misijního klubka pod vedením Marie Motyčkové si připravily 

kromě tradičního misijního jarmarku i modlitbu za misie a speciální výzdobu.  
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍČEK: 

 

„Pepíčku, skloňuj slovo houska." 

„Kdo, co? - Houska." 

„S kým, s čím? - Se sýrem." 

„Komu, čemu? - Mně." 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

 

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

– 2 Mak 7,1-2.9-14; 2. čtení – 2 Sol 2,16 – 3,5; Evangelium –  Lk 

20,27-38 

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

