
 Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 21. října do 28. října 2018 
 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                16:00 – mše sv. v Naději (PJK) 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 23. ŘÍJNA – ÚTERÝ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 24. ŘÍJNA – STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 13:30 – bohoslužba v LDN Žižkova ve VM (PPM) 

 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová) 

                  17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)  

            NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ BOŽÍ POMOC A OCHRANU 

 17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 25. ŘÍJNA – ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ    

  08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NENAROZENÉ DĚTI 

 10:30 -  bohoslužba v Ledaxu ve VM (PPM) 

 13:30 – bohoslužba v LDN Hradecká ve VM (PPM) 

PÁTEK 26. ŘÍJNA – PÁTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 ZA ZDEŇKA SMOLÁKA A MARII BARTHELDIOVOU 

SOBOTA 27. ŘÍJNA – SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 10:00 – pohřeb paní Hany Osinkové v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

                     17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 ZA RODINU ANDRLOVU A CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 28. ŘÍJNA – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  (státní svátek) – pozor změna času!  

                     07:30 – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

              ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA, RODIČE A CELÉ RODY 

       10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

        13:30 – modlitba za zemřelé u centrálního kříže na hřbitově (PPM) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Výtěžek z dnešní sbírky bude odeslán na Misie. Všem dárcům děkujeme. 

 Nabízíme možnost zakoupení Kancionálu. Předběžný zájem, prosím, ohlaste ve farní kanceláři.  

 V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.  

 Po 22.10. a Út 23.10.2018 v 15:00 se uskuteční generální úklid kostela sv. Vavřince. V pondělí zvláště pro muže.  

 Po 22.10., 18:30-20:30, fara ve VM: pokračuje další setkání Semináře Život v Duchu Svatém.   

 Út 23.10., 19:00  na faře ve VM: se uskuteční další setkání společenství. Jste srdečně vítáni. 

 S nabídkou  květinových darů se obracejte do středy 24.10. na paní Jiskrovou (tel. 777 661 007).  Do květinových 

skupinek hledáme 1- 2 osoby k výpomoci. Děkujeme.  

 St 24.10., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

 Petice pro ochranu manželství: možnost podepsat podpisový arch v kostele.           

 Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 13.-14.10.2018 při mši sv. ve VM se vybralo: 4.434,- Kč,-. Děkujeme! 

 Ne 28.10., 8:30: v kostele sv. Vavřince bude přede mší sv. modlitba sv. Růžence.  

 Ne 28.10., 15:00, v kostele v Zámrsku : Slavnostní koncert koncert k výročí vzniku republiky.          

 Změna času na zimní: Pozor, v noci na příští neděli 28.10. se hodiny posunou ze 3:00 na 2:00. 

 V měsíci říjnu a listopadu bude k dispozici ve všech farnostech po mši sv. duchovní literatura a kalendáře na rok 2019. 

 Naši farnost můžete sledovat také na Instagramu pod názvem katolik.vmyto (foto s krátkým textem).  
 

Dušičky:  

 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl 

svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 

 Od 1.11. do 8.11. je možné získat po splnění 3 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 období od 10/2017 – 10/2018 na list na stolku v kostele. Seznam zesnulých se 

ponese v obětním průvodu a za všechny zemřelé bude sloužena mše sv. v pátek dne 2.11. v 17:30. 

NEDĚLE 21. ŘÍJNA – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (DEN MODLITEB ZA MISIE) 

 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) – ZA MISIE 

       10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 



 Svátost smíření v kostele: středa 24.10. zpovídá od 16:15 P. Jan Kunert, od 16:00 P. Pavel Mistr.              
 

 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:   
 Út 23.10., 18:30, Církev bratrská, Brandlova 1,VM: setkání AGLOW na téma Láska je věc rozhodnutí.  

Jana Frantíková společně s manželem vychovala 12 dětí z toho 7 v pěstounské péči.  

 Čt 25.10., od 16:00: říjnový S-KLUB (Vila Marie, Komenského 199, VM) – hostem bude pan Josef Pavlíček, 

můžete se těšit na jeho poutavé vyprávění o návštěvě Izraele s mnoha krásnými fotografiemi.  

 Ne 4.11., 14:00, evangelický kostel Brandýs nad Orlicí: veřejná přenáška ke 100. výročí republiky na téma 

Československo – živatoschopný koncept nebo utopie? Přednášet bude Jan Dobeš z Filoz. fakulty Univerzity Karlovy. 

Pořádá farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí. 

 Ne 18.11., mše sv. v 15:00, Hora Matky Boží u Králík: Poděkování za dar svobody. Mše sv. s kytarovým 

doprovodem – slouží biskup Josef Kajnek 
 

 

EVANGELIUM: Mk 10,35-45  K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, 

kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě 

zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já 

piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který 

já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, 

nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal 

a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi 

vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi 

vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život 

jako výkupné za všechny.“ 
 

PAPEŽ MÁ LÉK PROTI POMLUVÁM VE FARNOSTI 

V pondělí 17. září se sešla skupina francouzských studentů z diecéze Grenoble-Vienne s 

papežem Františkem. Ti pokládali papeži různé otázky, mezi kterými zazněla i tato: 

Pokud byste převzal jako farář novou farnost, co byste udělal jako první? Kromě 

odpovědi na tuto otázku přidal papež František také první radu, kterou by svým 

novým farníkům udělil: nepomlouvat, neboť farnost, která nepomlouvá, je svatá. 
 

Sedmnáctiletá Noemi se zeptala papeže Františka, co by udělal jako první věc, kdyby měl převzít jako farář farnost. 

Svatý otec na tuto otázku odpověděl: „Šest let jsem byl farářem a byla to nejhezčí práce, jakou jsem kdy dělal. Již si 

nepamatuji, co jsem tenkrát udělal jako první věc.  Ale myslím si, že pokud bych teď měl být jmenován farářem, první věc, 

kterou bych udělal, tak bych otevřel dveře kostela, posadil bych se tam a přijímal lidi.“ 

Toto je jedna možnost, ale pak je tu druhá, které by dal papež přednost: vyšel by se pozdravit do čtvrti s lidmi a zeptal 

by se jich: „Jak se jmenuješ? Těší mě…“ a díval by se jim do očí.  „První věc, kterou farář musí udělat: být lidem 

nablízku,“ pokračoval papež ve své odpovědi a přidal příběh: „Jednou jsem poznal faráře, nebyl to vlastně již farář, ale 

pracoval v diplomatických službách Svatého stolce, farářem byl před tím. A on mi řekl: ´Byl jsem tak šťastný ve vesnici, 

kde jsem byl farářem. Každého jsem znal osobně, znal jsem i jména psů!´ A toto je krásné! Být tam, být nablízku. Je 

pravda, že člověka unaví být lidem nablízku, když ti důvěřují, přicházejí, ptají se tě, říkají ti…“ 

A poté dodal papež jedno doporučení: „Jaká by měla být první rada, kterou dá farář svým novým farníkům?“ a 

dodal: „Nešířit pomluvy. Prosím vás, farnost, která se naučí nešířit pomluvy je svatá.“ 

A poté přidal další historku: „Jeden francouzský farář mi vyprávěl, že ve farnosti žila jedna žena, která všechny 

pomlouvala, byla to prostě drbna. Její dům byl blízko oknu fary, takže mohla vidět i do kostela. Jednoho dne tato žena 

onemocněla a zavolala si kněze, kterému řekla: ´Otče, nyní nemůžu chodit na mši svatou, mohl byste mi nosit svaté 

přijímání?´ A co jí kněz na to odpověděl?: ´Ale paní, to není nutné, s tím vaším jazykem, který máte, ze svého okna 

dostanete až ke svatostánku!´ To, abyste pochopili.“Vyprávěl papež a dále pokračoval: „Není to nic pěkného pomlouvat. 

Ne, ne, nikdy to nedělejte!“, protože potom zůstává člověku v srdci hořkost. „Otče, jak to mám udělat, abych 

nepomlouvala?,“ ptala se dále žena z příběhu a farář ji na to odpověděl: „Ano, existuje jeden velmi dobrý lék, který nic 

nestojí: kousni se do jazyka.“ 

    
Pohled na náměstí sv. Petra             Papež František svatořečil 7           Setkání s papežem Františkem       ČR na synody zastupuje 

při svatořečení 14.10.2018.              nových služebníků církve.               během Synody o mladých lidech.   Tomáš Holub. 

Další podrobnosti, fotogalerie a rozhovory ze Synody a svatořečení najdete na www.cirkev.cz. 
http://www.katolik.vmyto.cz/,   

tel. 465 420 983,  

rkfvmyto@tiscali.cz 

 Připravujeme se na příští neděli (28.10.): 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Jer 31,7-9, 2. čtení – Žid 5,1-6, Evangelium – Mk 10,46-52 
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