
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 8. listopadu 2015 do 15. listopadu 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 9. listopadu – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 

16:00 - mše sv. v Penzionu (PPM) 

16:00 - mše sv. v Naději (P. Mannl) 

ÚTERÝ 10. listopadu – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

STŘEDA 11. listopadu – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA 
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU MERVARTOVU, DANIELOVU A ODLOŽILOVU 

ČTVRTEK 12. listopadu – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

ZA MANŽELE JANA A MARII TOMÁŠOVY, PŘÍBUZNÉ A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 13. listopadu – PA MÁTKA SV. ANEŽKY, ČESKÉ PANNY 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)  

ZA ANNU KALAŠOVU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 14. listopadu – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ZA KŘESŤANSKÉ ARABSKÉ UPRCHLÍKY 
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností  

NEDĚLE 15. listopadu – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy německých autorů (2. část) a velkých 

německých teologů (např. Hans U. Balthasar, Josef Ratzinger, Walter Kasper, Karl Rahner). V knihovně 

také nabízíme k objednání Bible a biblické encyklopedie (i pro děti) za výhodné ceny. K vyzvednutí budou 

příští týden. Vhodný dárek i k vánocům. Celá nabídka na: http://www.bibleshop.cz/  

 V pondělí 9.11. se uskuteční od 19:00 v Husově ul. další večer kurzu Alfa pro Romy. Přednášku na téma 

Proč a jak se modlit? přednese P. Pavel Mistr.  

 V úterý 10.11. zveme letošní biřmovance na společné setkání od 19:00 na faru.  

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 12.11. v 19:00 na faře.  

 V pátek 13.11. zveme na faru od 15:15 děti na další setkání Misijního klubka. Slovíčko na týden: Všichni 

totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Mk 12,44 

 Obec Vraclav a Regionální muzeum VM zvou v pátek 13.11. od 19:00 do kulturního domu na Vraclavi na 

přednášku PhDr. Jana Maříka, Ph. D. „Vraclav v raném středověku pohledem historie a archeologie“.  

 V sobotu 14.11. od 9:00 zveme do Orlovny děti ke společné tvorbě keramického betlému.  

 Zveme v sobotu 14.11. od 17:00 do kostela sv. Vavřince na Koncert za dešťovou vodu. Vystoupí České 

smyčcové duo – Lucie a Martin Sedlákovi a jejich děti.  

 V úterý 17.11. zveme nejen mládežníky do Prahy na Slavnost světla, tradiční modlitbu se zpěvy z Taizé v 

těchto dnech budou pobývat v ČR 2 bratři z Taizé.) Doprava vlakem, odjezd z VM v 12:05, návrat v noci.  

 Duchovní obnova farnosti se bude konat v sobotu 5.12. s Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem 

brněnské diecéze. Spolu s ním se připravíme k slavení adventu a vánoc a roku Božího milosrdenství. 

 Ples pro tebe - misijní ples na podporu dětí ulice na Filipínách - 28. 11. 2015 od 19h, KD Ústí nad Orlicí. 

 Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 1. 11. 2015 byla 4.172 Kč 
 

Evangelium / Mk 12,38-44 
38

Když učil, řekl: „Varujte se zákoníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, 

stojí o pozdravy na ulicích, 
39

o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách. 
40

Vyjídají domy vdov 

a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud.“ 
41

Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak  

 

NEDĚLE 8. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU  

SAMŠEŇÁKOVU, MARII HUBKOVU A RODINU PRACHAŘOVU 

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 
 

http://www.bibleshop.cz/


do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. 
42

Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné 

mince, dohromady čtyrák. 
43

Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc 

než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. 
44

Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého 

nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.“ 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                     HELENA KRAMČANINOVÁ  

Paní Helena Kramčaninová pracovala v naší farnosti od března 2015 na veřejně 

prospěšných pracích. Pochází z Mladé Boleslavi, do Vysokého Mýta se přestěhovala 

s rodiči, když ji byly asi 4 roky. Studovala na kuchařku a poté pracovala v kuchyni a 

v restauraci v jednom rekreačním zařízení na Benecku. Dále pracovala v bývalé Karose jako 

uklízečka a na Dvořisku ve firmě Autonom ve výrobě jako plastikářka. Vzhledem k tomu, že 

začala působit ve Světélku, které se věnuje především předškolním dětem, ale je 

navštěvované i většími dětmi a mládežníky, dostudovala si dálkově kurz při Úřadu práce – obor sociální 

pracovnice – přímá obslužná činnost. Než začala působit v naší farnosti, pracovala také jako sociální 

pracovnice pro město, tzv. street walker. Ve svém volném čase se věnuje dětem, především pak ve Světélku. 

Ráda také čte a mezi její koníčky patří ruční práce (vyšívání, pletení, šití). Má dvě děti, staršímu synovi 

Jaroslavovi je 25 let a mladšímu Patrikovi10 let. Ráda se stará také o dvě vnoučata. Paní Helena pomáhá 

s organizováním kurzu Alfa pro Romy, kde se stará spolu s paní Matějkovou o občerstvení. Sama se také 

připravuje na přijetí iniciačních svátosti.  

Jak a kdy začal váš život z víry? Když mě pokřtili jakou malou rodiče. V Mladé Boleslavi jsme bydleli hned 

vedle kostela, kam jsme jako malí často chodívali. Po přestěhování do Vysokého Mýta jsem do kostela chodit 

přestala. Ale především díky Světélku a poté práci na faře jsem se pomalu začala k víře vracet.  

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Když jsem byla malá, tak určitě rodiče, a v současné době asi paní 

Jaroslava Jílková a pan farář Pavel Mistr.  

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Ráda si čtu v Bibli především příběhy o Ježíši, který za nás hodně 

vytrpěl, abychom my mohli mít život věčný.  

Máte nějakého oblíbeného světce? Mám oblíbenou Matku Terezu, která se věnovala všem lidem, především 

těm nejpotřebnějším, a Pannu Marii, která je matkou Ježíše a je to naše přímluvkyně.  

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Líbily se mi filmy Marie z Nazareta a Umučení 

Krista. Ráda si čtu v Bibli. 

Co vám víra dala? Pokojný život.  

V příštích ohláškách vám představíme Lukáše Žampacha, který pracuje na faře na veřejně prospěšných 

pracích.  
 

EVANGELIZAČNÍ RÁDCE (dle Michelle Moran: Evangelizace s odvahou a citem)  

4. Naše odpověď – Pozvat Ježíše do svého života skrze moc Ducha Svatého a tak přijmout Boží 

dar věčného života.  

Zj 3,20 Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u 

něho a on u mě. Jan 1,12 Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.  

Každý z nás dostal svobodnou vůli, a proto před námi stojí různá rozhodnutí. Dar Boží lásky, který je nám 

nabízen skrze Ježíše, můžeme buď přijmout, nebo odmítnout, nebo si ho vůbec nevšímat. Naším úkolem je, dát 

lidem čas k přemýšlení, nemusíme na nikoho tlačit nebo ho k něčemu nutit. Nejsme obchodníci. Pokud jsou 

lidé připraveni na výzvu odpovědět, používá Michelle Moran tuto modlitbu, kterou můžete spolu s ní opakovat:  

Věčný život znamená navždy žít s naším milujícím Otcem. Přestože jsme boží synové a dcery, jsme také hříšníci. 

Bez života, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista bychom na věčný život neměli žádnou naději. Ježíš Kristus, 

zároveň Bůh i člověk, přišel na tento svět, vzal na sebe naše hříchy a na kříže zemřel pro naši spásu. Vstal 

z mrtvých a dal nám milost přijmout dar Otcovy lásky, dar věčného života.  

Přijď, Pane Ježíši, dotkni se mě a uzdrav mě. Vím, že jsem slabý a zhřešil jsem. Odpusť mi, prosím, že jsem se 

proti tobě provinil a zranil druhé lidi. Otevírám ti své srdce, Ježíši, a prosím tě, abys mi pomohl přijmout 

odpovědnost za můj život. 

Upřímně tě chci přijmout jako svého Pána a svého Spasitele. Chci s tebou žít v osobním vztahu. 

Pošli nyní svého Svatého Ducha, aby přebýval v hloubi mého srdce, abych mohl přijmout tvou moc a stát se 

novým stvořením. Ježíši, miluji tě a chci tvou slávu hlásat druhým. Amen.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Dopravní hlídka zastaví hasičské vozidlo. „Jeli jste moc rychle“. 

„Samozřejmě, vždyť pospícháme o požáru“. „No právě. Už jste jej přejeli.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ DIRIGENT: Dirigent se zlobí na orchestr: „Už mi tak nevadí, že hrajete sem tam 

falešně a začínáte občas každý jindy. Jen kdybyste všichni hráli alespoň stejnou skladbu.“ 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 33. neděli v mezidobí 

1. čtení – Dan 12.1-3; 2. čtení – Žid 10,11-14.18; Evangelium Mk 13,24-32 

 

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

