Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 18. října 2015 do 25. října 2015
NEDĚLE 18. října - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA LUDMILU
ŠTOHANZLOVOU, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
„…kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem…“

PONDĚLÍ 19. října – PONDĚLÍ PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ
16:00 - mše sv. v Penzionu (PPM), 16:00 - mše sv. v Naději (P. Mannl)
ÚTERÝ 20. října – ÚTERÝ PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ
STŘEDA 21. října – BL. KARLA RAKOUSKÉHO
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MICHALCOVY A SYNA STANISLAVA
ČTVRTEK 22. října – SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
ZA RODIČE MOTYČKOVY A RODINU MIŘEŇOVSKÝCH
PÁTEK 23. října – SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) ZA RODINU ZELENKOVU,
TALACKOVU, ČÁSTKOVU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 24. října – SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ZEMŘELOU MARII MICHALOVOU
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 25. října - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele ve VM (PPM)
ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PJK)
17:30 – slavnost výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM)
Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Po mši sv. si
můžete před kostelem koupit svíčky, kt. pro vás vyrobilo Misijní klubko. Výtěžek je určen na misie.
Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy s misijní tématikou.
V pondělí 19.10. se uskuteční od 19:00 tentokrát v Husově ul. další večer kurzu Alfa pro Romy. Přednášku
na téma Proč Ježíš zemřel? přednese P. Pavel Mistr.
Další setkání Aglow se uskuteční v úterý 20.10. od 18:30 u baptistů. Pozvání přijal David Loula a jeho
přednáška bude o Janovi Husovi, jehož promluvy ve své době zaujaly také mnoho žen.
V pátek 23.10. se uskuteční od 15:15 na faře první setkání Misijního klubka. Je určeno dětem 5-13 let.
Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 29.10. v 19:00 na faře.
Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 11. 10. 2015 byla 4.485 Kč.Na církevní školství se v našich farnostech
vybralo: VM 9.402 Kč, Knířov 521 Kč, Vraclav 673 Kč a Zámrsk 280 Kč. Všem dárcům Zaplať Pánbůh.
Evangelium / Mk 10,35-45 35K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom,
kdybys nám splnil jednu prosbu.“ 36Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ 37Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě
zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 38Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který
piji já, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ 9Odpověděli mu: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který
já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. 40Ale posadit po mé pravici nebo levici není má
věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ 41Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. 42Ježíš si
je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc.
43Mezi vámi však tomu tak nebude. 44Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl
být mezi vámi první, ať je otrokem všech. 45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za všechny.“

www.katolik.vmyto.cz
rkfvmyto@tiscali.cz; tel. 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli – 30. neděli v mezidobí
1. čtení – Jer 31,7-9; 2. čtení – Žid 5,1-6; Evangelium Mk 10,46-52

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY, která proběhla 14.10.2015 (celé znění najdete na nástěnce v kostele):
*V roce 2015 proběhla oprava vitrážního okna sv. Josef v chrámu sv. Vavřince v celkové hodnotě 602.968
Kč, zbývá dokončit restaurování okna sv. Vavřince, poté možnost začít s restaurováním obrazu Nanebevzetí
Panny Marie a oltáře. Ve středu 21.10. proběhne od 20:00 na faře pracovní schůzka ekumeny. Na 24.4.2016 se
chystá koncert Pavla Šporcla.
*Informace o pastoračních aktivitách farnosti: výuka náboženství (55 dětí), založení misijního klubka
(Maruška Motyčková), kurzy Alfa pro Romy (každé pondělí 5.10.-21.12.2015), příprava na iniciační
svátosti (cca 14x dní až do velikonoc, celkem cca 12 lidí, z toho 10 Romů. Budou představeni farnosti na 1.
adventní neděli, kdy nepokřtění vstoupí do katechumenátu.), setkávání (nejen) seniorů (naplánováno na 31.10.
a 5.12.), příprava na liturgii následující neděle (od 4.11.2015 1x za 14 dní). Nabídka formačního kurzů pro
akolity – členové PR zkusí navrhnout vhodné kandidáty, kurz by uhradila farnost. (Ev. zájemci, hlaste se P.
Mistrovi.) Je důležité, aby akolyta navštěvoval i nemocné a při mši sv. byl jeden z akolytů oblečen do alby.
Máme možnost využít v termínu 15.7.-22.7.2016 (po skončení letního dětského tábora) ubytovnu na
Vranicích. Doporučujeme ji využít k letnímu pobytu pro rodiny s malými dětmi, očekáváme potvrzení
zájmu rodin naší farnosti. Co se týká mládeže, Maruška Motyčková se účastní 3. ročníků animátorského kurzu,
do 1. ročníku se přihlásily Anežka Jiskrová a Jana Motyčková. Zůstává otázka, jak začlenit lidi, kteří prošli
přípravami na svátosti, ev. kurzy Alfa, do života naší farnosti a jak napomoci členům naší farnosti k přijetí
romských rodin do našeho společenství? Radka Blajdová předala zkušenosti z návštěvy londýnské farnosti,
kde vznikly kurzy Alfa, a misijně zaměřené komunity Sion. Kladou důraz na “otevřenou církev“, která je
jednak zaměřená misijně, i a novou evangelizaci (určenou pro pokřtěné ale zatím nepraktikující) a na aktivní
začlenění nejen nových členů do církve. Je důležité stále se ve víře vzdělávat a umět předat kérygma.
*Od 1. adventní neděle bude program bohoslužeb následující:
Pondělí: 16:00 Penzion, 1x za 14 dní Naděje (s výpomocí P. Mannla), 14:00 Ledax 1x měsíčně
Úterý: v adventu od 6:15 rorátní mše sv. (bez varhan), po vánocích mše sv.
jenom ve svátky (ev. koncelebrovaná)
Středa: v kapli na faře17:30 výstav Nejsvětější svátosti, 17:45 modlitby,
18:30 mše sv. (1x za 14 dní PJK), 1x za 14 mše sv. na Vraclavi (PPM)
Čtvrtek: v kapli na faře, v adventu od 17:30, po vánocích od 7:30
Pátek: v kapli na faře 17:30
Sobota: v chrámu sv. Vavřince 8:00 rorátní mše sv. (hraje K. Dykastová),
po vánocích v kapli, 16:00 Zámrsk (s nedělní platností, PJK, 3. so PPM)
Byli jsme při tom…NEK 2015
Neděle:7:00 Slatina (2. a 4. neděli), 8:30 chrám sv. Vavřince, 10:00 Vraclav, 13:30 Knířov (4. ne PJK), 17:30 v
kapli na faře (2. ne PJK)
*Dušičkové bohoslužby: ne 1.11. 8:30 chrám sv. Vavřince - Slavnost Všech svatých, 15:00 hřbitov –
modlitba za zemřelé, po 2.11., 17:30 chrám sv. Vavřince - mše sv. - vzpomínka na všechny zemřelé
Svátost smíření: PPM zajistí zpovědníky před Dušičkami, PJK čt 29.10. 14:30-16:00
*připraven program vánočních bohoslužeb *v jednání listopadový koncert za dešťovou vodu
*Musica da Chiesa: Půlnoční mše 24.12.2015, 1. neděle postní 14.2.2016, Velikonoční neděle 27.3.2016,
Slavnost Nejsvětější Trojice 22.5.2016 *termíny dětských mší sv. se Sborečkem: 18.10., 15.11., 13.12.
*možnost farní poutě na Homol aneb putovní s oslíkem – středa 28.10.2015 – zjištění zájmu farnosti
*Adventní duchovní obnova - návrh: P. Jiří Mikulášek – generální vikář Brněnské diecéze
*ohledně možnosti opravy a využití kostela Nejsvětější Trojice bude svoláno samostatné jednání PR+ER
*podušky v lavicích a na židlích v kostele – vyzkoušet nejprve v kostele v Libchavách vyhřívané podušky
připomínka nedostatečného osvětlení v kostele – k projednání v ER
*veřejná sbírka na podporu kostelů sv. Vavřince a Nejsvětější Trojice – zatím se nenašel zájemce, který by si
vzal sbírku na starosti
*informace z farní knihovna - počet knih v knihovně: 2.289, nových od srpna 2014: 148 knih nakoupeno
v hodnotě: 17.058 Kč + 90 knih obdrženo darem = celkem 238 nových knih, sbírka na knihovnu: v třídílné
pokladničce se zatím vybralo: 10.031 Kč, dary na knihovnu mimo pokladničku: 4.659 Kč = celkem 14.690 Kč,
-> potřebujeme vybrat ještě 2.448 Kč, počet čtenářů: zapsáno celkem 242 čtenářů, od srpna 2014 zapsáno
104 nových čtenářů, každou neděli se půjčí cca 12 knih -> PR doporučuje ER zařadit do rozpočtu farnosti roční
příspěvek na knihovnu
*návrh odměňovat Sboreček za dětskou nedělní mši sv. – PR doporučuje ER vyplácet minimálně taxu, kt. je
určena pro varhaníka
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Ministrant přijde do kostela a říká panu faráři: „Pane farář, včera
sem našel hodinky.“ „Doufám, že sis je nenechal.“ „Ne, už sem je prodal.“
POSLEDNÍ SLOVO MÁ MISIJNÍ SBÍRKA: Končí mše a farář dá každému z ministrantů korunu, ozve se
Pepíček Kalianků: "Vždyť za to si nic nekoupíme!" - "Tak řekni tatínkovi, ať je nehází do kasičky!

