Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 31. ledna 2016 do 7. února 2016
NEDĚLE 31. ledna – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA
KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN A SESTRU MARII
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl)
PONDĚLÍ 1. února – PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 - mše sv. v Penzionu (P. Mannl), 16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
ÚTERÝ 2. února – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MARII TOMÁŠOVOU, MANŽELA A TEN ROD
STŘEDA 3. února – SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby
18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)
ČTVRTEK 4. února – ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MARII NETOLICKOU, RŮŽENU
FREJOVOU, VLADIMÍRA VOMELU, JEJICH RODIČE A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 5. února – PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE – první pátek v měsíci
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA ROD ŘÍHŮ, RODINU LACMANOVU, DOSTÁLOVU A ZA NEMOCNÉ
SOBOTA 6. února - PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ. MUČEDNÍKŮ
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK)
17:30 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM)
NEDĚLE 7. února – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOST
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Mannl)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA FRANTIŠKA MACÁKA, MANŽELKU,
DVĚ DCERY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
Dnes máte možnost si po mši sv. v kostele vypůjčit z knihovny knihy na téma radost a dále beletrii z edic
spirála a slunovrat.
V pondělí 1.2. se koná od 18:00 na faře setkání ministrantů, při které si připomeneme, jak Pán Ježíš
večeřel spolu se svými učedníky...
Ve středu 3. 2. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli.
Příležitost ke svátosti smíření 4. 2. 2016 od 14:30 hod do 16 hod. zpovídá P. Jan Kunert v kostele
Orlové zvou na tradiční Orelský ples, který se koná v pátek 5. 2. 2016 od 20:00 v sále M-klubu. Vstupenky
jsou za 150 Kč a jsou k dispozici v IC.
LDT Vranice obdržel od dobrého sponzora prasátko. Díky tomu budete mít možnost si v neděli 7.2. zakoupit
dobroty ze zabijačky po ranní mši sv. a masopustně posedět na faře u dobrého jídla. Před kostelem bude
hrát hudba a možná potkáte i nějakou tu maškaru. Masky jsou vítány (převlékají se po požehnání). Maso a
jiné dobroty je možné si také objednat u paní Loskotové, Částkové nebo na rkfvmyto@tiscali.cz.
Příští neděli proběhne na faře Výstav Nejsvětější Svátosti: od 15:30 hod tichá adorace a od 16:30 až do
zahájení mše sv. adorace doprovázená zpěvy a modlitbami.
Přineste prosím požehnané kočičky ke spálení do příští neděle 7.2.
Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí, bude ve čtvrtek 11.2. od 19:15 na faře.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 24. 1. 2016 byla 3.340 Kč.
Evangelium / Lk 3,21-30; 22Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn
Josefův?“ 23Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem
jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ 24Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově.
25Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a
šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; 26ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku.
27A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze
Sýrie.“ 28Když to slyšeli, všichni v synagóze vzplanuli hněvem. 29Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz
hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. 30On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
JARMILA SOUKALOVÁ
Paní Jarmila Soukalová se narodila v obci Libecina a pokřtěna byla v Nových Hradech.
Do školy chodila nejprve do obecní do Dvořiště a poté do měšťanky do Nových Hradů,
kam chodili i do kostela. Vzhledem k tomu, že autobusy nejezdily a auto neměli, tak
docházeli pěšky 5 km a jelikož jich bylo více dětí, na cestě zažívaly vždy různá
dobrodružství. Někdy, když bylo hodně sněhu, tak strejda Poslušný zapřáhl koně do saní a
zavezl děti do školy. V létě pak jezdily na kole. Paní Soukalová vystudovala vysokomýtskou
11-letou střední školu a poté dálkově 3-letou ekonomickou školu. Do zaměstnání nastoupila
do Hedvy v Chocni. Prošla různými administrativními profesemi a odtud odešla i do důchodu. Bydlela
s rodinou v Chocni v krásném prostředí za parkem Peliny, přímo u továrny. Manžela si vzala z Proseče –
Antonína Soukala, strýce Mons. Josefa Sochy. Narodily se jim dvě dcery, které nechali pokřtít, a na
náboženství chodily v Chocni k panu děkanovi Benešovi. Tím se pro ně v té době uzavírala cestu ke studiu. Ale
nakonec se jim přece jen podařilo studovat a získat maturitu. Rodinný život měli krásný až do té doby, kdy
starší dcera onemocněla a v roce 2001 zemřela. Zanechala tři děti, nejmladšímu bylo 5 let. Paní Soukalová se
ihned zapojila do chodu domácnosti a přestěhovala se s manželem do Vysokého Mýta, aby byla blíž rodině
zemřelé dcery. Druhá rána na ni čekala za deset měsíců, kde náhle zemřel její manžel. V té době ji velice
pomohla víra v Boha a to, že se po smrti se svými blízkými opět shledá. Nyní bydlí v penzionu, kde našla druhý
domov. Po smrti manžela si k sobě vzala maminku, která u ní žila sedm let, až do své smrti, kdy ji bylo 90 let.
Přáním maminky bylo, aby celá rodina držela pohromadě a vzájemně si pomáhali. Proto k sobě ráda zve svých
pět sourozenců a pořádá oslavy životních výročí. Má pět vnoučat a její radostí jsou nyní dvě pravnučky, které
má moc ráda. Je stále aktivní, zapojila se do činnosti Orla a vedla účetnictví. Pomáhá při úklidu kostela a
v penzionu se stará o bohoslužby, na které také, když je třeba, přivede ty, kteří již sami nedojdou. Stará se také
o to, aby ženy v penzionu byly fit, a tak vede v tělocvičně cvičení a přitom se i ráda pobaví s ostatními. Ráda
cestuje a zúčastňuje se poznávacích zájezdů. Byla i na pouti v Medžugorii, Itálii a splnil se ji i její sen – podívat
se do svaté země Izraele a poznat místa, kde žil Pán Ježíš.
Jak a kdy začal váš život z víry? Ve víře mě vychovali rodiče a teta, u které jsem žila. Biřmovaná jsem byla až
dospělá, režim v té době nebyl nakloněn víře a náboženství.
Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Byl to kněz v Nových Hradech František Říha. V hodinách náboženství
nám výuku dokázal poutavě vykládat, byl však velmi přísný. I pan řídící Vítek měl na mě dobrý vliv. V Chocni
zase děkan Beneš – to byla velká osobnost.
Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Moc se mi líbí „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni
kamenem!“ (J 8,7). To se velice hodí na dnešní dobu.
Máte nějakého oblíbeného světce? Panna Marie, která je příkladem pro naše rodiny a která mi pomohla
překonat rány života. Dále mám oblíbeného sv. Antonína, který mě chrání v práci a životě.
Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Moc mě zaujala knížka Chudbka z Orlických
hor – životní příběh lásky a oběti stigmatizované Aničky Bohuslavy Tomanové. Své životní trápení převedla
v radost, dobrotu a lásku. Z filmů to byl Ježíš a promítaná videa z cest pana děkana Mistra.
Na co ráda z života v církvi vzpomínáte? Ráda
vzpomínám, když jsem chodila jako družička na
procesí Božího Těla, když se chodilo ještě venku.
Jakou úlohu hrála a hraje podpora církve ve
vašem životě? Církev pro mě byla důležitá celý
život a snažím se dle vzoru Pána Ježíše pomáhat
druhým. Nyní, když žiji v penzionu, tak jsem ráda,
že můžu pomáhat starým a nemohoucím lidem.
Co vám víra dala? Brát život tak, jak je, i s těmi
těžkostmi a obětovat se pro druhé.
V příštích ohláškách vám představíme paní
Jiřinu Lněničkovou.
Foto z posezení farníků, kteří se aktivně zapojují do života farnosti
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit. Upažit, připažit, upažit.
Po půl hodině se ho babička ptá: “Tak co, kolik jsi už shodil?” “Dvě vázy.”
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ÚČETNÍ: Účetní si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním. „A zkusila jste
třeba počítat ovečky?“ „No v tom je ta potíž – spletu se, a pak se tři hodiny snažím přijít na to, kde jsem udělala
chybu.“
Připravujeme se na příští neděli - 4. neděli v mezidobí,
http://www.katolik.vmyto.cz/
1. čtení – Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 12,15,1-11; – Evangelium –
mail: rkf.vmyto@tiscali.cz
Lk 5,1-11
tel. 465 420 983

