
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 16. října do 23. října 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 17. října – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

                                17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)   16:00 – mše sv. v Naději (PJK)                                                   

ÚTERÝ 18. října – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY 

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

                                            ZA UZDRAVENÍ ČLENŮ RODINY PAVELKOVY 

STŘEDA 19. října – STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                16:45 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), modlitby (E. Loskotová)  

                                17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  NA ÚMYSL DÁRCE                                   

ČTVRTEK 20. října – ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               17:00 – růženec   

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

                                            PROSBA ZA BOŽÍ POMOC, OCHRANU A ZA UZDRAVENÍ 

PÁTEK 21. října – BL. KARLA RAKOUSKÉHO 

                               14:30 – mše sv. při pohřbu p. Františka Nováka v kostele na Vraclavi (PPM) 

                               17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU ZELENKOVU, 

TALACKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI  

SOBOTA 22. října – SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE 

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

                             17:00 – růženec za misie  

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

NEDĚLE 23. října – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

                                07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                                              ZA RODINU HALASOVU, JUŽENČÁKOVU, ČERNOU A KMENY VŠECH 

RODŮ A ZA MANŽELE KUBÁNKOVY 

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

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

 Zveme dnes po mši sv. děti i s rodiči na faru na setkání Misijního klubka.  
 Po mši sv. máte možnost vypůjčit si z farní knihovny nové knihy a knihy o podzimu (života). 
 Od 7.10.2016 nastoupila do farní kanceláře místo paní Jitky Holečková paní Jana Tomášková, která zde 

bude pracovat na poloviční úvazek. Rádi vám ji představíme v příštích ohláškách. 

 V úterý 18.10. v 18:30 zveme ženy na další setkání AGLOW ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů. 

Hostem večera bude Jitka Nagyová z Opavy a mluvit bude na téma: Identity a sny. O každém z nás platí: 

Nejsi tím, kým si myslíš, že jsi.  

 Ve středu 19.10. nebude setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem. 
 V měsíci říjnu bude každou neděli od 8:00 v kostele rozjímavý růženec, v sobotu 22.10. bude růženec za 

misie, kdy vytvoříme v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. 
 Příští neděli 23.10. bude prodej knih a kalendářů na Vraclavi. 
 Neděle 23.10. je misijní neděle. Tuto neděli proběhne sbírka, která je určena na podporu misií 

prostřednictvím Papežských misijních děl. Při mši svaté proběhne modlitba dětí z Misijního klubka a také 

bude možnost si zakoupit výrobky dětí, jejichž výtěžek půjde na podporu misií. 

 Církev bratská zve v neděli 23.10. od 16:00 do sborového domu na odpoledne chval. (poslední v 2016) 

 Prosba o pomoc: Paní na invalidním vozíčku hledá spolehlivou, slušnou, věřící paní nebo manželský pár na 

výpomoc v domácnosti. Jedná se o nenáročnou domácí práci, která by mohla být spojena s možností 

ubytování. Vítán řidičský průkaz skupiny B. Podrobnější informace sdělíme na faře.  
 

EVANGELIUM: Lk 18,1-8 Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a 

neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k 

němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se 

NEDĚLE 16. října – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

MACÁKOVU, VONDRÁČKOVU, 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)  

 

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

 



Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit 

a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, 

kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale 

nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ 
 

Z NÁVŠTĚVY Z NOVÉHO PARTNERSKÉHO MĚSTA SPIŠSKÁ BELÁ NA SLOVENSKU:  

Ve dnech 6.-9.10.2016 jsme navštívili slovenské město Spišská Beľá, které se již brzy stane 

partnerským městem Vysokého Mýta. Zázemí jsme měli na Římskokatolické faře, kde nás velmi 

přátelsky přijal P. Peter Petrek. Město Spišská Beľá má necelých 7.000 obyvatel ale velmi bohatý 

život farnosti. Zajímavostí je, že již 3. rokem mají nepřetržitě otevřený kostel díky neustále probíhajícím 

modlitbám 24/7. Každá hodina v týdnu (i přes noc) je obsazena jedním farníkem, který se v kostele modlí. Díky 

tomu byla v letošním roce Milosrdenství i ve farním kostele sv. Antona otevřena brána Milosrdenství. Ve 

farnosti působí spousta společenství a nyní se začíná připravovat na přijetí svátosti biřmování 140 farníků. Na 

faře je také velmi dobře zásobený obchod sv. Valentýn s náboženským zbožím. K farnosti patří také obce 

Strážky a Krížová Ves, ve které vzniklo Rómske duchovno-spoločenské stredisko přímo v romské části obce. 

Speciálně pro Romy jsou zde slouženy mše sv. dvakrát týdně. Celou naši návštěvu Spišské Beľé podpořil i 

primátor Štefan Bieľak, který nám velmi obohatil program, svěřil nás do péče své spolupracovnici a také 

s námi v doprovodu své manželky strávil příjemný večer. 

Dále jsme měli možnost navštívit Žákovce, kde jsme byli mile přijati P. Mariánem Kuffou. Dokonce nás 

pozval i na oběd a společný růženec s bývalými bezdomovci. Kromě hlavního centra jsme navštívili i centrum 

pro ženy v Ľubici a bývalý vojenský prostor, kde svěřenci P. Kuffy chovají ovce a ryby. 

Pobyt jsme zakončili v Podolinci v klášteře Redemptoristů, kde se každou neděli po prvním pátku v měsíci 

koná večer chval, při kterém hraje skupina Rieka života a probíhají modlitby především za nemocné. Oslovili 

jsme P. Michala Zamkovského, aby připravil pro naši farnost duchovní obnovu na postní dobu.  

Nelíbilo by se vám mít i partnerskou farnost v rámci partnerského města???I P. Kuffa přihlašuje Žákovce 

jako přidruženou obec…                                         Více o farnosti Spišská Beľá: http://rkfarnost.spisskabela.sk/ 
 

   
 

           
 

 

 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 30. neděle v mezidobí: 1. čtení – Sir 

35,15b-17.20-22a; 2. čtení – 2 Tim 4,6-8.16-18; Evangelium – Lk 18,9-14 

S P. Peterem Petrekem, farářem ve Spišské Beľé. Mše sv. v romském centru v Krížové Vsi. 

P. Marián Kuffa buduje blízko obce Žákovce  

v bývalém vojenském prostoru tzv. „živou lednici“, 

kde chová v rybníce pstruhy a dále zde má stádo ovcí. 

Chvály v klášterním kostele Redemptoristů v Podolinci. 
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