Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 22. listopadu 2015 do 29. listopadu 2015
NEDĚLE 22. listopadu – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE- obnova zasvěcení
Božskému srdci
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA VÁCLAVA DYKASTA, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
10:10 – 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 23. listopadu – SLAVNOST KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA
DIECÉZE
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
ZA LIBUŠI ŠTEROVOU, RODINU ŠTÉROVÝCH A VAŇKOVÝCH
ÚTERÝ 24. listopadu – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA, KNĚZE A DRUHŮ MUČEDNÍKŮ
STŘEDA 25. listopadu – SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová)
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE
ČTVRTEK 26. listopadu – ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
NA PODĚKOVÁNÍ ZA POŽEHNANÁ LÉTA
PÁTEK 27. listopadu – PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHÁ
LÉTA ŽIVOTA, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A CELÉ RODY TALACKOVY
SOBOTA 28. listopadu – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA PAVLA DYKASTA A DUŠE V OČISTCI
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
NEDĚLE 29. listopadu – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – přijetí do katechumenátu
ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN A SESTRU MARII
10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU PANNY MARIE
Dnešní sbírka bude na podporu biblického apoštolátu.
Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy maďarského teologa Tihaméra Tótha a na
slavnost Ježíše Krista Krále knihy o Ježíši. V knihovně také nabízíme k prodeji Bible a dětské ilustrované
knihy. Dále nabízíme adventní průvodce královéhradecké diecéze za 26 Kč a brněnské diecéze za 10 Kč.
V pondělí 23.11. se uskuteční od 18:30 pro děti a od 19:00 pro dospělé v Husově ul. další večer kurzu Alfa
pro Romy. Přednášku na téma Jak nás Bůh vede? přednese P. Pavel Mistr.
Další setkání žen Aglow se uskuteční v úterý 24.11. od 18:30 ve sborovém domě Bratrské jednoty. Hostem
večera bude Ilona Novotná z Chrudimi a bude mluvit na téma: Bůh tě miluje, i když o tom nevíš. Poddá
osobní svědectví o Boží lásce, kterou zažívá v každodenních životních situacích.
Ve středu 25.11. se bude konat od 19:30 setkání pastorační rady ohledně možností opravy kostela
Nejsvětější Trojice. Jednání je veřejné.
Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 26.11. v 19:00 na faře.
V pátek 27.11. zveme na faru od 15:15 děti na další setkání Misijního klubka, budeme společně zdobit
adventní věnečky. Slovíčko na týden: Já jsem král. Naším úkolem je modlit se často Otčenáš, kde prosíme o
příchod Jeho království. Další týden 4.12. budeme přímo ve výrobně ve VM zdobit baňky, s sebou 25 Kč.
Zveme děti, které vytvářely figurky do keramického Betléma, aby přišly v sobotu 28.11. do Orlovny, kde
budeme barvit vypálené figurky. Je potřeba, aby děti pracovaly v menších skupinkách a chodily postupně,
kontaktujte prosím paní Markovou, v jakém čase můžou přijít (rozmezí: 8:30-10:30). Každý autor si obarví
svoji figurku. Vezměte si na sebe starší košili, s sebou vlastní štětec a kalíšek na vodu.
V sobotu 28.11. proběhne od 18:00 v romské komunitě ve Světélku na Husově ul. modlitba Růžence.
O první adventní neděli 29.11. při ranní mši sv. vstoupí do katechumenátu ti, kteří se chtějí připravit na
přijetí svátosti křtu v dospělosti a budou farnosti představeni ti, kteří se připravují na přijetí dalších
iniciačních svátostí v dospělosti (biřmování a eucharistie).
Je možné zapisovat mše svaté na 1. pololetí roku 2016.

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.
Nedělní sbírka na plošné pojištění ve farnosti Vysoké Mýto dne 15.11.2015 byla 5.140 Kč.
Evangelium / Jan 18,33b-37 33Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ 34Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze
sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ 35Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě
vydali. Čeho ses dopustil?“ 36Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království
bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není
odtud.“ 37Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto
narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
PŘEDSTAVUJEME VÁM:
LUKÁŠ ŽAMPACH
Lukáš Žampach pracuje od půlky září opět na veřejně prospěšných pracích v naší
farnosti. Pochází z Vysokého Mýta a zde také vystudoval střední podnikatelskou školu.
Následně také absolvoval roční kurz německého jazyka v Litomyšli. V minulosti
pracoval jako administrativní pracovník v různých firmách v Žamberku a v Praze a když se
v roce 2008 vrátil z Prahy zpět do Vysokého Mýta, pracoval jako sociální pracovník v Naději
a poté v Ledaxu. V Litomyšli si také doplnil vzdělání jako pracovník v sociálních službách.
Volný čas rád tráví u počítače, stará se o zahrádku, v minulosti rád vyřezával ze dřeva a vyráběl z keramiky.
Rád chodí do přírody a pozoruje její zázraky. Občas chodí ve farnosti na brigády.
Jak a kdy začal tvůj život z víry? Můj život z víry začal křtem v roce 2011.
Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Dříve nikdo, z naší rodiny chodila do kostela jen babička a teta (moje
kmotra). A v současnosti mě ovlivňuje život v naší farnosti.
Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Mám rád Žalmy a Zjevení Janovo, zvláště jeho 21. kapitolu. Rád
si také čtu v Knize moudrosti, kde je spousta citátů, které jsou poučné a oslovují mě.
Máš nějakého oblíbeného světce? Mám rád hodně světců a rád se modlím k Panně Marii, která mně ukazuje
cestu. Jako křestního patrona jsem si zvolil sv. Petra a biřmovacího sv. Jana Maria Vianneye.
Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Líbila se mi knížka od Daniela Angeho „Zraněný
pastýř“. Rád si čtu také životopisy svatých, např. o sv. Anežce, sv. Ignáci. Z filmů se mi líbily filmy „Umučení
Krista“ a „Svatý Petr“.
Co ti víra dala? Pokoj v životě.
Od příštích ohlášek začneme publikovat rozhovory se seniory naší farnosti. Jako první vám představíme
naši nejstarší farnicí paní Anežku Talackovou.
FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY TIHAMÉRA TÓTHA, maďarského doktora
teologie a biskupa první poloviny 20. století.
Věřím – Víra je základní potřebou člověka víra. Ve svých hlubokých a pronikavých, přitom však
velmi srozumitelných kázáních probírá Tóth všechny příčiny, které moderního člověka vhánějí do pustoty
nevěrectví.
Vlastnosti Boží – Autor se zamýšlí nad tím, jaký Bůh vlastně je: je to Duch, náš otec, stvořitel, je dobrotivý,
všudypřítomný a vševědoucí, moudrý, spravedlivý a milosrdný. V závěru knihy se též věnuje svatosti Pia XI.
Ježíš Kristus – Autor chce mluvit o Kristu, protože základní článek víry v Něho je jedním ze základních
článků křesťanství. Ukazuje, jak na Něho máme hledět a jak Ho následovat, a zamýšlí se nad tím, co nám dal.
Kristus a mládež – Kniha určena mládež, kt. autor radí: Ale nečti této knihy najednou – zvol si denně jen
určitou její část! V hodinách podvečerních, až budeš hotov se svou denní prací, s úkoly, nebo za tichých chvil
před večerní modlitbou – čti s hloubavou duší několik stránek a pokus se hovořiti s božským Spasitelem…
Vítězství Krista a Panna Maria – Kniha se věnuje další
části vyznání víry – víry v Zmrtvýchvstání Krista a Jeho
poselstvím. Druhá část se zabývá Pannou Marií, matkou
našeho národa.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: "Tati,
potřeboval bych nový hard-disk." "A kouzelné slovíčko?"
"Ach jo! Všechno je dneska zaheslovaný!"
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ROBINSON: Každý
zaměstnanec je vlastně jako Robinson... Taky čeká, až
přijde pátek...
Připravujeme se na příští neděli – 1. neděli adventní
1. čtení – Jer 33,14-16; 2. čtení – 1 Sol 3,12-4,2;
Evangelium Lk 21.25-28.34-36

Nejen děti se s plným zaujetím pustily v Orlovně
do tvorby figurek Betléma z hlíny.

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

