
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 9. října do 16. října 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 10. října – PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)                                                      

ÚTERÝ 11. října – PAMÁTKA SV. JANA XXIII., PAPEŽE 

STŘEDA 12. října – STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                16:30 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM, modlitby (E. Loskotová)  

                                17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)  

                                              ZA RODIČE BEZÁKOVY A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 13. října – ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               17:00 – růženec   

                               17:30 – bohoslužba slova s možností přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince ve VM   

PÁTEK 14. října – PAMÁTKA SVATÉ MARKÉTY MARIE ALACOQUE 

                               17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPPM) ZA BLANKU MAREČKOVOU                        

SOBOTA 15. října – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl)  

             ZA RODINU BEČIČKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 

NEDĚLE 16. října – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                                 08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU 

MACÁKOVOU, VONDRÁČKOVOU, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODINY A 

DUŠE V OČISTCI 

                              10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

                              13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 
                                                                                                             

 Možnost vypůjčit si knihy budete mít až 16.10.! Vracet je můžete v sakristii.  
 Ve dnech 6.-14.10. bude P. Pavel Mistr mimo farnost. Zastupovat ho bude P. Kunert, tel. 731 598 859. 
 V neděli 16.10. se uskuteční po dětské mši sv. setkání Misijního klubka. Kromě dětí jsou zváni také 

rodiče, kteří budou mít souběžný program. 
 V měsíci říjnu bude každou neděli od 8:00 v kostele rozjímavý růženec. 
 Zveme farníky na pouť ke Svaté bráně Božího milosrdenství v katedrále Svatého ducha v Hradci 

Králové, která se bude konat v sobotu 15. října 2016. Program: 9:00 – 11:00 příležitost ke svátosti smíření, 

9:30 modlitba růžence, 10:00 eucharistická adorace a v 11:00 mše svatá. Prosíme skupinky poutníků  

o přihlášení na děkanství u katedrály (tel.: 495 511 353), dekanství@dekanstvihk.cz. 
 Duchovní obnova pro manžele ve dnech 20. – 23. 10. 2016 (místo: Marianum – Janské Lázně). Zveme 

vás na duchovní program, zaměřený především na obnovu vztahu člověka k Bohu a upevnění vzájemných 

vztahů v manželství a v rodině. Přihlášky, prosím, odevzdejte v Centru pro rodinu v Hradci Králové,  

e-mail: crhk@bihk.cz, tel.: 495 063 430, 734 435 360). 
 

EVANGELIUM: Lk 17,11-19 Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když 

přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, 

smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když 

jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří 

až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 

Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá 

víra tě zachránila.“ 
 

UKÁZKA Z KNIHY MARIÁNA KUFFY: Povedal som im: Bude povinný ruženec a svätá omša. 

To bola vzbura! Prvý predpoklad lásky je sloboda. Rozhodnúť sa z lásky. Ak poviem chlapcom, aby 

stáli na špičkách, urobia to, ale len preto, lebo nemajú kam ísť. Neurobia to z lásky, ale z donútenia. V 

base je väčší poriadok ako na fare, a predsa tam nechcú byť. Prečo? Chýba tam láska. Láska dáva 

zmysel všetkému, bez lásky sa nedá žiť. Odkedy nám zomrelo jedno dievča, mávali sme vždy večer 

dobrovoľný ruženec. Keď som bol v Medžugorí, modlil som sa k Panne Márii: „Panna Mária, vypros mi 

NEDĚLE 9. října – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:00 – mše sv. v kostele na Slatině (P. Reschel) 

     08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Reschel) ZA ANNU A 

FRANTIŠKA LOSKOTOVY, SYNA FRANTIŠKA A TY RODY  
     10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Reschel) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)   
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milosť u Ducha Svätého. Ako to mám zariadiť, aby sme sa všetci modlili ruženec? Bože, ak je to tvoja svätá 

vôľa, nech to jasne poznám.“ Trápilo ma, že to nebude ich slobodné rozhodnutie, že to budú mať nanútené. 

Duch Svätý zaúradoval a prišiel som na riešenie, aj keď som sa bál povedať, že to budú mať povinné. 

Niekoľko rokov sme fungovali tak, že chlapci buď išli na svätú omšu, alebo nešli, buď boli na ruženci, alebo 

neboli. A zistil som prekvapivú vec, ako rôzne sa dajú títo ľudia formovať. S jedným z nich, ťažkým väzňom, 

čo zabil policajta reťazou, s tým sa dá pracovať. S druhým, ktorý ani nebol vo väzení, iba je bezdomovec, ani 

nepohnem. V Medžugorí som prišiel k poznaniu, že sloboda tam už je. Na začiatku. Na začiatku im poviem: 

„Počúvaj, prerušíme prácu a ideme sa modliť. Počúvaj, o štvrť na osem je svätá omša. Buď to prijmeš, alebo 

neprijmeš.“ Keď chcem ísť do Anglicka autom, musím sa pripraviť na to, že budem jazdiť vľavo. Darmo ja 

poviem, že som zo Slovenska a mám volant na opačnej strane. Neexistuje. Rovnako, keď príde Angličan k 

nám, musí jazdiť vpravo. Nepomôže mu, že je z Anglicka a má tu rodinu. Nie je to obmedzenie Angličana. 

Nemusí prísť na Slovensko, on sem prísť chce, je to jeho slobodné rozhodnutie, buď prijme naše pravidlá, 

alebo ich neprijme. To isté je na fare. Sú tu jasne stanovené pravidlá. Keď som sa vrátil z Medžugoria, pýtam 

sa chlapcov: „Chlapci, na kom to tu stojí?“ „Na tebe, farár!“ ozval sa jeden z polepšovne. „Naozaj?“ „Na Pánu 

Bohu!“ opravil sa. „A kto vás môže zmeniť? Farár? Ani jedného som nezmenil. Duch Svätý vás môže 

zmeniť! My máme iba vytvoriť podmienky, aby to mohol urobiť. Odteraz to bude takto: Bude ruženec! Bude 

svätá omša!“ To bola revolúcia, ako keby ste na faru zhodili bombu... V začiatkoch, než som išiel spať, prešiel 

som všetky izby, v ktorých sme bývali, a pomodlil som sa Sláva Otcu aj za tých, čo spia. Sláva Otcu a 

požehnanie. Modlil som sa a čakal som. Po tom, ako sme im oznámili, že bude ruženec aj svätá omša, bola 

vzbura a hovorili: „Všetci odídeme!“ Povedal som im: „Odíďte, začneme odznova; od don Bosca tiež všetci 

odišli, necúvnem z tejto veci.“ A opak je pravda, ešte viac sa tlačíme a nie je s tým problém. 
 

Manželství se přežilo? Aneb Nemanželské děti a statistiky – zamyšlení Aleše Opatrného 
Leckdo si všiml v Lidových novinách z pátku 9. září 2016 titulku „Už každé druhé dítě je nemanželské“. 

Přesněji je dále uvedeno, že se v roce 2015 narodilo 47,8 procent dětí nesezdaným rodičům. Dále jsou 

uvedena procenta dětí, narozených mimo manželství v jiných evropských zemích, kde možné leckoho 

překvapí, že na katolickém Slovensku je to 37% dětí! 

Další důležité číslo je procento dětí, kteří žijí v „neformální rodině“, tedy s nesezdanými rodiči, kteří žijí ale 

spolu. To je v naší zemi 15,8% a na již zmiňovaném Slovensku pouhých 5,5%.  Což je samozřejmě pro děti 

velmi nevýhodné. Statistika, některými uctívaná a jinými velmi nemilovaná, ale říká i další zajímavé věci. 

Například to, že nejvíce dětí se mimo manželství rodí v ekonomicky nejslabších regionech a matkám s 

nejnižším vzděláním. Ze všech matek s pouze základním vzděláním je svobodných 75%.    

Jak se na tato, z hlediska křesťanství neutěšená, až alarmující skutečnosti dívat? Nejprve uvažme, že narození 

prvního dítěte mimo manželství je příspěvkem do kolonky „nemanželské dítě“, ale ve skutečnosti některé 

takto zůstanou a v jiných případech následuje svatba až po narození dítěte – někdy brzy, jindy po několika 

létech. Samozřejmě by určitá útěcha v těchto neutěšených číslech byla, kdyby většina dětí žila u sice 

nesezdaných, ale spolu žijících rodičů. Tak to ale není. Občas se z takovýchto čísel vyvodí opravdu málo 

chytré tvrzení, že se manželství přežilo a že – podle hesla: „Co je nové, je jistě lepší než to, co bylo dříve“ – je 

to tedy trend dobrý, protože nový. Mluvme tedy přesně: Je to trend reálný (v roce 1989 7,9% dětí mimo 

manželství, v roce 2000 21,8%, a nyní tedy 47,8%), o kterém víme, že je pro děti jednoznačně nevýhodný, ale 

nemáme sílu nějak podstatně změnit. Můžeme mu ale především mentálně, názorově, nepodléhat. Čili 

vyhnout se okřídleným větám řady hodných starších lidí: “Je jiná doba. Dneska je to tak“ – a tím vše končí. 

Právě tak je ale dobré vyhnout se lamentování a moralizování, které je mladým protivné a může je spíš utvrdit 

v jejich vzdoru. 

V exhortaci Amoris laetitia doporučuje papež František tento postoj: Dívat se pozorně na život těch, kdo žijí 

jinak, než by to podle křesťanské nauky mělo být, a vnímat, zda má jejich vztah naději na trvalost. Pokud ano, 

potom podporovat to, co k pevnému a trvalému svazku může vést. Dodejme: S trpělivostí, taktem a 

dodáváním odvahy váhajícím. A v neposlední  řadě bychom také měli mluvit mezi sebou i s lidmi okolo nás 

nejen o malérech a rozpadlých manželstvích, ale také o dobrých manželstvích a rodinách, zejména o těch, 

kterým se podařilo překonat krizi, nebezpečí rozpadu nebo jinou ohrožující skutečnost. Řadě mladých lidí 

totiž dne nechybí ani tak touha po manželství a rodině, jako odvaha pustit se do tohoto opravdu obtížného 

úkolu a uspět v něm.    

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ: Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben." "Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 

Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 
 

http://www.katolik.vmyto.cz/  

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli – 29. neděle v mezidobí: 1. čtení – Ex 

17,8-13; 2. čtení – 2 Tim 3,14 – 4,2; Evangelium – Lk 18,1-8 
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