Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 27. září 2015 do 4. října 2015
NEDĚLE 27. září - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA
BUREŠE, MANŽELKU RŮŽENU A RODIČE Z OBOU STRAN
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PJK)
17:30 – mše sv. kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM)
PONDĚLÍ 28. září – SVÁTEK SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
ZA STANISLAVU JETMAROVOU A ŽIVÉ I ZEMŘELÉ TOHO RODU
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ÚTERÝ 29. září – SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18:30 – mše sv. v Penzionu VM (PPM)
STŘEDA 30. září – PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA SNACHU MIRKU A RODIČE
ČTVRTEK 1. října – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
ZA PODĚKOVÁNÍ A DALŠÍ POMOC A OCHRANU
PÁTEK 2. října – PAMÁTKA SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH (první pátek v měsíci)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA ALFU PRO ROMY
SOBOTA 3. října – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA STANISLAVA MATOUŠE
11:30 - mše sv. ve Slatině při příležitosti zlaté svatby manželů Horáčkových (P. M. Šiffel)
16:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
19:00 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM)
NEDĚLE 4. října - 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (první neděle v měsíci)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny nové knihy a dále knihy anglických autorů.
V knihovně také nabízíme k prodeji stolní kalendář na rok 2016 za cenu 55 Kč.
Rádi přivítáme další členy Alfa týmu, kteří by chtěli podpořit evangelizaci zaměřenou v letošním roce
především na romském prostředí. Alfa večery začnou v pondělí 5.10. a pozveme na tyto večery osobně celou
romskou komunitu. Husovu ul. navštívíme tuto neděli 27.7. od 14:45-17:00. Pokud byste se chtěli přidat,
přijďte v 14:45 k Penny. V úterý 29.9. sraz v 16:30 na rohu ul. Čapkovské a Pražské.
V úterý 29.9. zveme od 18:30 na další setkání žen Aglow. Na téma „Jak se vypořádat s vnitřním zraněním“
podá své svědectví Karolína Limrová z Hradce Králové. Setkání se koná ve sborovém domě baptistů.
Příležitost ke Svátostí smíření 1.10. 2015, 14:30 – 16:00 zpovídá P. Jan Kunert v kostele sv. Vavřince.
Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 1.10. v 19:00 na faře.
V sobotu 3.10. se koná v Chocni setkání misijních klubek. Zájemci, hlaste se prosím Marušce Motyčkové.
Zveme také k modlitbám za kurzy Alfa v našem městě a evangelizaci. Výstav Nejsvětější svátosti začne
v sobotu 3.10. v 19:00 na faře, kde bude probíhat přes celou noc do 8:25 a dále po mši sv. v kostele sv.
Vavřince až do 19:00 hod.
Římskokatolická farnost Horní Jelení srdečně zve na „Besedu o krátkodobém zahraničním Salesiánském
dobrovolnictví“, které se koná ve Farním areálu Horní Jelení 3.10. od 16:00 h. Program a info ve vitrínce.
Akce je určena především pro mládež.
Římskokatolická farnost Radhošť srdečně zve na Posvícenský varhanní koncert, který se koná v podání
Mgr. Jana Fajfra dne 4.10.2015 v kostele sv. Jiří v Radhošti od 17 hod, při příležitosti požehnání
radhošťských varhan po jejich generální opravě a s průvodním slovem varhanáře o jejich historii.
Srdečně zveme na slavnostní otevření Stániny vyhlídky pod lesem u silnice Vanice – Brteč, dne 10.10.2015
ve 14:30 hod. Zábavná vycházka pro pěší, start od 12:30 do 13:00 od sochy sv. Josefa za stavebninami směr
Knířov, občerstvení zajištěno. Info: variacevm.webmium.com
Kdo uvažujete o účasti na Národním eucharistickém kongresu v sobotu 17.10. v Brně – vezměte si letáček
a nahlaste se Radce Blajdové na tel. 775 391 600 kvůli zajištění vstupenky (je zdarma).

Měsíc říjen je měsíc svatého růžence, nezapomínejme alespoň na desátek.
Evangelium / Mk 9,38-43-45-47-48 38Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale
s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil. 39Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin
v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit. 41Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám,
nepřijde o svou odměnu.“ 42„Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo,
kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. 43Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdešli do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. 45A svádí-li tě k hříchu noha, utni
ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. 46kde červ jejich neumírá a
oheň nehasne 47A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl
s oběma očima uvržen do pekla, 48kde ‚jejich červ neumírá a oheň nehasne‘.

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
JAN MOTYČKA
Další ministrant z rodiny Motyčkových Honzík se narodil se v Litomyšli. S rodinou a
svými třemi sourozenci bydlel v Řepníkách, Slatině a teď bydlí ve Vysokém Mýtě.
Chodí do 6. třídy na ZŠ Javornická. Ve škole ho nejvíce baví matematika, tělocvik,
informatika, pracovní činnosti a dílny. Ve volném čase rád čte, především válečné knihy a
komiksy. S kamarády rád chodí ven, kde si společně hrají, doma zase rád skládá lego a dělá
si pořádek ve svých věcech. O prázdninách byl u tety v Holýšově a ve Staňkově za Plzní,
doma se staral o svá zvířata, tj. dva křečky, a společně s rodinou vyrazil do Medžugorie. Až
bude velký, chtěl by se stát vojenským pilotem nebo vojákem z povolání, další přání zatím nemá.
Co pro tebe znamená služba u oltáře? Co tě na ní nejvíce baví? Znamená to pro mě službu pro Pána Ježíše. A
nejvíc mě baví nosit svíčky.
Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivňuje? Maminka a táta.
Jaký biblický příběh tě nejvíce zaujal? Nebo máš nějaký oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Zaujal mě
příběh o Davidovi a Goliáši a z citátů Ž 30,2 Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls
mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali.
Máš nějakého oblíbeného světce? Mým křestním patronem je sv. Gerard Majella, který žil v 18. st. v Itálii a
stal se patronem nenarozených dětí a těhotných matek. A dále mám oblíbeného sv. Jana Pavla II.
Jakou máš oblíbenou knížku, případně film? Rád čtu knihy z leteckého prostředí během války Biggles od W.
E. Johnse. Od stejného spisovatele se mi také líbila knížka Worrals. Z filmů pak Čtyři z tanku a pes a Super
policajti z Miami.
Máš nějaký zajímavý zážitek od oltáře? Když jsem držel misál, tak jsem ho měl položený na hlavě, což mi
přišlo srandovní.
Na co by ses chtěl Ježíše zeptat, kdyby ses s ním potkal osobně? Zeptal bych se Ho, co se stane v budoucnosti.
Co ti víra dává? Víra mi dává radost, smích, život a přátelství.
V příštích ohláškách vám představíme knířovského ministranta Šimona Axmanna.
EVANGELIZAČNÍ RÁDCE: Možná se mnozí zamýšlíte nad tím, jak odpovědět na výzvu Pána
Ježíše a jít „ke všem národům a získávat učedníky…“ (srov. Mt 28,19). Prostě nad tím, jak
srozumitelně a přijatelně předat druhým kerygma, tj. zvěst o smrti a vzkříšení Ježíše Krista, která
tvoří jádro evangelia (tj. radostné zvěsti). Je to to nejdůležitější, co je Církví hlásáno, je to výzva k obrácení a
víře v Ježíše Krista a v Jeho dílo. Michelle Moran (zakládající členka evangelizační katolické komunity Sion a
zároveň prezidentka Katolické charismatické obnovy v Anglii a Walesu a prezidentka Mezinárodní rady pro
charismatickou obnovu) k tomu ve své knize „Evangelizace s odvahou a citem“ říká následující: „Když o tom
uvažuji, vidím, že jako katolíci míváme v oblasti nauky a zkušenosti sice obecně rozsáhlé, ale často
neuspořádané znalosti. Všichni známe evangelium, protože ho slýcháme při každé mši svaté. Ale jen někteří
z nás by se nezarazili, pokud by byli požádáni krátce promluvit o poselství evangelia s druhými. To je asi i
příčina, proč se obáváme evangelizace.“ Proto bychom vám chtěli v příštích ohláškách na pokračování na
základě této knihy nabídnout praktické cesty, jak tyto pravdy předávat dál. Samozřejmě vždy přitom musíme
mít na paměti, že hlavním evangelizátorem je nakonec vždy Duch svatý. Zkuste si zatím sami sepsat, jaké je
podle vás základní poselství evangelia…
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Paní katechetka chtěla dětem vysvětlit, co je to zázrak. Zeptala se:
"Když pokrývač spadne ze střechy a nic se mu nestane, co je to?" "Náhoda," odpověděl Karlík. "A když druhý
den zase spadne ze střechy a opět se mu nic nestane, co to je?" "Štěstí," odpověděl Karlík. "A když i třetí den
spadne ze střechy a zase se mu nic nestane, co to je?" "Zvyk," odpověděl Karlík.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ MINISTRANT: Před závěrečným požehnáním, říká biskup ministrantovi, který
drží jeho mitru: "Mitru na hlavu!" Ministrant ale nerozumí, a proto pan biskup opakuje: "Mitru na hlavu!" A tak
udivený ministrant si poslušně dal biskupskou mitru na hlavu...
www.katolik.vmyto.cz
Připravujeme se na příští neděli – 27. neděli v mezidobí
rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení – Gn 2.18-24; 2. čtení – Žid 2,9-11; Evangelium Mk 10,2-16
tel. 465 420 983

