
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 23. října do 30. října 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 24. října – PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 25. října – ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

STŘEDA 26. října – STŘEDA 30. 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 (PJK)  NA ÚMYSL DÁRCE    

  17:15 – mše sv. v kostele sv. na Vraclavi (PPM)                               

ČTVRTEK 27. října – ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               07:00 – růženec   

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

PÁTEK 28. října – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ, STÁTNÍ SVÁTEK 
                               17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODIČE ŠVANDOVY A 

JEJICH ZEMŘELÉ DĚTI A DUŠE V OČISTCI  

SOBOTA 29. října – PAMÁTKA BL. MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ, PANNY A MUČEDNICE   

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

                                            ZA BRNĚNSKOU FARNOST LESNÁ 

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

NEDĚLE 30. října – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA  

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

HANUŠOVU, ZA NEMOCNOU OSOBU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

                              15:00 – modlitba za zemřelé na hřbitově ve VM u centrálního kříže (PPM) 
                                                                                                             

 Dnes je misijní neděle a sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Po 

mši svaté máte možnost si zakoupit výrobky dětí, jejichž výtěžek půjde na podporu misií. 

 Po mši sv. si můžete vypůjčit z farní knihovny knihy z misijních zemí. Příští neděli knihovna nebude. 
 Církev bratská zve dnes v neděli 23.10. od 16:00 do sborového domu na odpoledne chval. 

 Ve středu 26.10. bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem. 
 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 26.10. v kostele: P. Beneš: 15:00-17:00, P. Mach: 15:00-

17:00, P. Kunert: 16:00-17:25, P. Mistr: 15:00-16:45, P. Mannl: 16:45-17:30. P. Mistr bude zpovídat vždy 

30 min přede mší sv. 
 Ve dnech 1. a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. 

přijímání modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a 

vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné 

odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v 

duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 Doplňte prosím jména zesnulých v 2016 na list na stolku v kostele. Seznam se ponese v obětním průvodu  

a za všechny zemřelé bude sloužena mše sv. na mši sv.  
 Pozor, příští neděli 30.10. se bude z 3:00 na 2:00 měnit čas na zimní! 
 V pátek 4.11. proběhne Nikodémova noc, kt. nabízí prostor ke ztišení, modlitbě adoraci a příležitost ke 

svátosti smíření.  
 Česká křesťanská akademie nás zve v pondělí 7.11.2016 od 18:00 do klubovny Orlovny na přednášku P. 

Karla Moravce Milosrdenství v manželství. 
 V neděli 13.11. budeme slavit Den Bible. Rádi bychom podpořili Biblické dílo sbírkou v 3-dílné 

pokladničce, která bude k tomuto účelu určena až do 20.11.2016. Děkujeme za váš příspěvek, který bude 

rozdělen podle rozhodnutí České biskupské konference takto: 25 % výnosu této sbírky Českému katolickému 

NEDĚLE 23. října – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DEN MODLITEB ZA MISIE 

    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) 

 

    13.30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)  

 

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

 



biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti. 13.11. budete mít také možnost si v rámci knihovny 

zakoupit novou Bibli a dále dětské knihy. 
 Rezervujte si ve svém kalendáři sobotu 3.12.2016 na adventní duchovní obnovu s Kateřinou 

Lachmanovou. Více informací na plakátku ve vitrínce a na webu farnosti. 
 V měsíci říjnu bude každou neděli od 8:00 v kostele rozjímavý růženec.  
 Příští neděli 30.10. bude prodej knih a kalendářů ve Vysokém Mýtě, a 6.11. na Knířově. V Zámrsku 

bude prodej realizován v sobotu dne 29.10.2016. 
 Můžete zapisovat mše sv. na první pololetí roku 2017, a to po mši sv. v sákristii a dále v út a čt a 8-12 ve 

farní kanceláři.  
 

EVANGELIUM: Lk 18,9-14  Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními 

pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý 

celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, 

podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech 

svých příjmů.’ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a 

říkal: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému!’ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. 

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                             Mgr. JANA TOMÁŠKOVÁ 

Od října začala pracovat na poloviční úvazek jako pastorační asistentka ve farní 

kanceláři, kde vystřídala paní Jitku Holečkovou. Jana pochází z historické obce Starý 

Jičín v Moravskoslezském kraji. V Novém Jičíně absolvovala Gymnázium a mezi její 

oblíbené předměty patřila francouzština a dějepis. Francouzský jazyk nakonec vystudovala na 

filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v kombinaci s druhým oborem 

Andragogikou (vzdělávání dospělých). Francouzská sekce z univerzity vysílala do Karosy 

studenty na stáže do překladatelského oddělení a tak se poprvé v roce 1997 dostala do Vysokého Mýta. Zde 

také o dva roky později získala své první zaměstnání jako asistentka. Ve Vysokém Mýtě nakonec zůstala, 

vdala se a se svým manželem Honzou mají 3 děti. Po rodičovské dovolené začala Jana učit francouzštinu 

v kurzech pro dospělé, pár měsíců pracovala v Saint Gobain v Litomyšli a nyní se pro ni stala výzvou nabídka 

pracovat v naší farní kanceláři. Svůj volný čas se snaží aktivně trávit s rodinou, dále prací na zahradě a 

druhým rokem si doplňuje vzdělání dálkovým studiem na Vyšší odborné pedagogické škole v Litomyšli. Za 

svobodna se aktivně zapojovala do místní scholy, kterou vedla její kamarádka varhanice. Sbor doprovázel 

nedělní mše sv. a také hráli a zpívali na svatbách a o slavnostech. Nyní se v rámci pracovního místa asistentky 

začala podílet na administrativním chodu farnosti.  

Jak a kdy začal tvůj život z víry? Byla jsem vychována ve věřící rodině.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Můj manžel. Nechal se sám v dospělosti pokřtít v evangelické církvi. 

Mnohokrát jsme vedli a stále vedeme rozhovory o Bohu i o rozdílech v katolické a evangelické církvi. 

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Nečiň druhému to, co se nelíbí tobě. (srov. Lk 6,31, Mt 7,12) 

Snažím se tuto myšlenku uplatňovat ve svém životě a ve výchově dětí. 

Máš nějakého oblíbeného světce? Je mi hodně blízká Panna Marie. Je pro mne symbolem pravé ženy a 

matky.  

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? Ráda čtu psychologické knížky týkající se 

seberozvoje, výchovy a mezilidských vztahů.  Asi před rokem mne uchvátily tři knížky od Lorny Byrneové – 

„Andělé v mých vlasech“, „Schody do nebe“ a „Andělské poselství Naděje“. Hezky se mi taky četla knížka od 

Doreen Virtue – „Léčivé zázraky Archanděla Michaela.“ 

Co ti víra dává? Uklidňuje mne.  
 

Indický jáhen Jerin Vazhappilly, který 

v červnu navštívil naši farnost, měl možnost 

společně s dalšími seminaristy sloužit při 

papežské mši sv. a přijmout tak požehnání od 

papeže Františka. Svěcen bude v Indii 

28.12.2016. 

 

Sanesh Thekkethala strávil jeden z letních 

měsíců na praxi v sicilském Palermě. 

 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 31. neděle v mezidobí: 1. čtení – Mdr 

11,22 – 12,2; 2. čtení – 2 Sol 1,11 – 2,2; Evangelium – Lk 19,1-10 

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

