
 Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 28. října do 4. listopadu 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA – PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 30. ŘÍJNA – ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 31. ŘÍJNA – STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 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)  

            ZA PANA IVANA MERVARTA, RODINU MERVARTOVU, DANIELOVU A ODLOŽILOVU 

 17:30 – vigilie následující slavnosti v kostele na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 1. LISTOPADU – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH    

  17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POSÍLENÍ VÍRY V NAŠICH RODINÁCH  

PÁTEK 2. LISTOPADU – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZEMŘELÉ 

 18:15 – 20:15 – Nikodémova noc 

                    18:45 – mše sv. v kostele na Vraclavi 

SOBOTA 3. LISTOPADU – SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (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 (PJK)  

 ZA RODIČE FALTYSOVY, SVATOŠOVY A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 4. LISTOPADU – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    
                     09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  

 Ne 28.10., 15:00, v kostele v Zámrsku : Slavnostní koncert k výročí vzniku republiky.          
 V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.  

 Po 29.10., 18:30-20:30, fara ve VM: pokračuje další setkání Semináře Život v Duchu Svatém.   

 Do květinových skupinek hledáme 1- 2 osoby k výpomoci. Děkujeme.  

 St 31.10., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

 Pá 2.11., od 18:15 – 20:15: Nikodémova noc. Během večera budete mít možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který 

bude ponořen do tmy a ticha a budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či osobním rozhovoru 

s knězem, případně svátosti smíření. Zpovídat bude P. Vít Horák           

 Při sobotní a nedělní sbírce určené na Misie ze dne 20.-21.10.2018 při mši sv. ve VM se vybralo: 10.083,-Kč. 

Děkujeme! Při jarmarku výrobků dětí z Misijního klubka se vybralo celkem 5.630,- Kč. Výtěžek byl odeslán na Misie.  

 Od Pá 16.11. – do poloviny ledna 2019, chrám sv. Vavřince: Putovní výstava na podporu projektu Adopce  

na dálku. Výstava bude umístěna přímo v prostorách chrámu sv. Vavřince. Jedná se o 10 rámů s fotkami indických 

dětí a o 10 rámů s fotkami absolventů projektu Adopce na dálku. V den zahájení výstavy tj. v pátek 16.11. po mši sv. 

cca v 18:15 bude přímo v kostele nebo na faře ve VM beseda o projektu Adopce na dálku a o životě indických dětí.  
 

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 25.10. 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. 

 
 

 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:   
 So 10.11., Nový kostel v Litomyšli, od 8:30 do cca 16:00: Manželství to je výzva. 4. ročník setkání manželských 

párů – připraveno v ekumenické spolupráci (P. Zdeněk Mach, římskokatolický kněz a Daniel Kvasnička, kazatel  

NEDĚLE 28. ŘÍJNA – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
           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) 

 



 

 církve bratrské). Sobotním setkáním provází Hesovi, manželský pár z jižních Čech.  Dotazy a přihlášky do 4.11.2018 

na tel.  733 619 141, e-mail: změna@novykostel.cz. Podrobný program viz na plakátě ve farní vitríně.  

 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 

 Pá 23.10. – Ne 25.10., Arcibiskupský seminář v Praze: Podzimní  TAMMÍM 2018 – duchovní víkend pro mladé 

muže od 15 do 30 let, nyní na téma „Totální nasazení pro Boha“. Nejedná se o „nábor do semináře“, ale o hezkou 

duchovní obnovu a možnost hledání vlastní mužské spirituality. Více informací na www.seminar-praha.cz, e-mail: tam 

 Rok 2019, Hradec Králové, budov a Nového Adalbertina: Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání. 
Kurz se bude konat, pokud se přihlásí alespoň deset zájemců. Cena za kurz je 2000 Kč (v ceně není zahrnuto 

stravování a ubytování během duchovní obnovy). Na závěr celého kurzu se uskuteční duchovní obnova na Hoře Matky 

Boží v Králíkách. Program kurzu je vyvěšen ve farní vitríně.  Přihlášky obdržíte ve farní kanceláři ve VM. Termín 

zaslání přihlášek do 5. ledna 2019.  V případě potřeby více informací, kontaktujte paní Čiperovou, ciperova@bihk.cz. 

  
 

EVANGELIUM: Mk 10,46-52  Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý 

žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se 

nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“  

Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On 

odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: 

„Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

tel. 465 420 983,  

rkfvmyto@tiscali.cz  

 

Poslední cyklus katechezí o křtu: KŘEST – OBLEČENÍ V KRISTA  

Promluva papeže Františka při generální audienci dne 16.5.2018 (převzato z www.radiovaticana.cz) 

 

Dnes zakončíme cyklus katechezí o křtu. Duchovní účinky této svátosti, neviditelné  

zraku, ale působící v srdci toho, kdo se stal novým stvořením, se vyjadřují předáním  

bílého roucha a hořící svíce. Po koupeli znovuzrození, schopné stvořit člověka znovu  

podle Božího vzoru v opravdové svatosti (srov. Ef 4,24), se již od prvních staletí jevilo jako přirozené oblékat nově 

pokřtěné do nových bílých šatů připodobňujících k záři života uděleného v Kristu a v Duchu svatém. Bílý oděv 

symbolicky vyjadřuje to, co nastalo ve svátosti, a hlásá proměnění božskou slávou. 

Co znamená obléci se v Krista, připomíná sv. Pavel, jenž vysvětluje, jaké ctnosti mají pěstovat pokřtění: »Jako od 

Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte 

se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. […] A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je 

svorník dokonalosti« (Gal 3,12-14). 

Také obřad předání plamene rozžatého od velikonočního paškálu připomíná účinek křtu: »Světlo Kristovo« - říká 

kněz. Tato slova vyjadřují, že světlem nejsme my, nýbrž Ježíš Kristus (srov. Jan 1,9; 12,46) zmrtvýchvstalý, který 

přemohl temnoty zla. Jsme povoláni  přijmout Jeho zář! Jako plamen velikonočního paškálu rozžíhá jednotlivé 

svíce, tak láska vzkříšeného Pána rozněcuje srdce pokřtěných a naplňuje je jasem a vroucností. A proto se již od 

prvních století křest  nazývá také »osvícením« a pokřtěnému se říká »osvícený«. 

Takové je totiž křesťanské povolání: »chodit vždycky ve světle Kristově« (srov. Uvedení do křesťanského života, 

Křest dospělých, 226; Jan 12,36). Pokud jde o děti, je úkolem rodičů spolu s křestními kmotry a kmotrami opatrovat 

plamen křestní milosti svých maličkých a pomáhat jim vytrvat ve víře (srov. Obřad křtu malých dětí, 101). 

»Křesťanská výchova, která dětem právem náleží  - děti mají právo na křesťanskou výchovu - má především 

směřovat k tomu, aby děti postupně poznaly záměr Boží vyjádřený v Kristu a tak životem dovršovaly víru, ve které 

byly pokřtěny« (tamt. Úvod, 3). 

Živá přítomnost Krista, kterou v sobě máme opatrovat, bránit a šířit, je lampa, která ozařuje naše kroky, světlo, které 

orientuje naše rozhodnutí, plamen, který rozněcuje naše srdce, abychom kráčeli vstříc Kristu, a uschopňuje nás 

pomáhat tomu, kdo jde s námi, až k nerozlučnému společenství s Kristem. V onen den - říká ještě Apokalypsa - 

»noc už vůbec nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce, protože Pán Bůh nás bude ozařovat a 

budeme kralovat na věčné věky« (srov. Zj 22,5). 

Slavení křtu končí modlitbou Otčenáš, která je Božím dětem vlastní. Děti znovu narozené ve křtu totiž obdrží plnost 

daru Ducha v biřmování a budou mít účast na eucharistii, až si osvojí, co znamená obracet se k Bohu oslovením 

Otče. 

Na závěr těchto katechezí opakuji každému z vás pozvání, které jsem vyjádřil v apoštolské exhortaci Gaudete et 

exsultate: »Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem 

se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, 

a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě (srov. Gal 5,22-23).« (č.15). 
 

 Připravujeme se na příští neděli (4.11.): 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – Dt 6,2-6, 2. čtení – Žid 7,23-28, Evangelium – Mk 12,28b-34 
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