Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 6. listopadu do 13. listopadu 2016
NEDĚLE 6. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině, slavnost výročí posvěcení kostela (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA A RODIČE
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi, slavnost výročí posvěcení kostela (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově, slavnost výročí posvěcení kostela (PPM)
PONDĚLÍ 7. listopadu – PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPK)
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Moravec, PPM)
ÚTERÝ 8. listopadu – ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
10:30 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
STŘEDA 9. listopadu – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
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. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 10. listopadu – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA JANU DOKUPILOVOU A RODINU VAŇÁSKOVU
PÁTEK 11. listopadu – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA LIBUŠI ŠTÉROVOU A JEJÍ
RODINU, ZA RODINU VAŇKOVOU A FENIKOVOU
SOBOTA 12. listopadu – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
14:45 – křest Olivera Salamona v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – poutní mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
NEDĚLE 13. listopadu – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- DEN BIBLE
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
Dnes bude do 12:00 vystavena Nejsvětější svátost. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.
Příští týden oslavíme svátek sv. Martina. Přestože ve farní knihovně o něm zatím nemáme žádnou knihu,
nabízíme v dnešní nabídce alespoň knihy těch, kteří nosí jeho jméno… A dále knížky o víně a v čase
dušičkovém o smrti… V neděli 13.11. budete mít také možnost si zakoupit novou Bibli a dále dětské knihy.
Pokud byste měli zájem o zakoupení nějaké knihy z Karmelitánského nakladatelství, můžete si napsat
do úterý 8.11. své požadavky Radce Blajdové, kt. knihy hromadně objedná.
Česká křesťanská akademie nás zve v pondělí 7.11.2016 od 18:00 do klubovny Orlovny na přednášku
P. Karla Moravce Milosrdenství v manželství. S přednášejícím se můžete setkat také na mši sv.
Ve středu 9.11. bude na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Příští sobotu 12.11. zveme po ranní mši sv. nejen seniory na společné setkání při snídani na faře. Součástí
bude i promítání 17 min dokumentu o novém ženském trapistickém klášteře v Poličanech.
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.
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.
Na nedělní sbírce z 30.10.2016 se vybralo 3.498 ,- Kč. V neděli 13.11. bude sbírka na plošné pojištění II.
V neděli 13.11.2016 při slavnostních bohoslužbách budou uzavřeny svaté brány Božího milosrdenství:
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha - 13.11. v 9:30 hod., slavnostní bohoslužbu celebruje Mons.
Jan Vokál, biskup královéhradecký.
Luže, Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku - 13.11. v 9:30 hod., slavnostní bohoslužbu
celebruje Mons. Josef Socha, generální vikář.
Želiv, kostel Narození Panny Marie - 13.11. v 10:00 hod., slavnostní bohoslužbu celebruje P. Róbert
Tadeáš Spišák, OPraem.

Koclířov u Svitav, kostel sv. Alfonse - 13.11. v 15:00 hod., slavnostní bohoslužbu celebruje P. Jan
Paseka, biskupský vikář pro pastoraci.
Králíky, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží - 13.11. v 15:00 hod., slavnostní
bohoslužbu celebruje P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství, rektor poutního kostela.
EVANGELIUM: Lk 20,27-38 K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku
vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si
vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich
bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se
žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani
vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že
mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým,
Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“

KNIHY NEJEN KE SVÁTKU SV. MARTINA:
Martin Kvapilík: Proč - Proč dnes mluvit o Bohu? Proč věřit v Boha, když jsem ho zatím na nic
nepotřeboval? Knížka Proč inspiruje k odpovědím na podobné otázky, na které se někdy lidé ptají třeba až po
dvou pivech, až se uvolní a seberou odvahu zeptat se i na to, co jim vězí někde hluboko uvnitř...
Martin Kvapilík: Proč spolu před svatbou nespat – V této naší době, kdy je pro lidi běžné spolu sexuálně
žít i krátce poté, co se do sebe zamilují, je tato kniha tak trochu písničkou z jiného světa... Pokud však jde o to,
jak vytvořit vztah dobrý a trvalý, je Boží know-how k nezaplacení.
Martin Leschinger: V duchu pravdy – rozhovor s Dominikem Dukou OP – Kniha formou rozhovorů
nahlíží do života Dominika Duky, současné společnosti, historie, církve, diecéze a v závěru dochází i na
filozofování o víře a o Bohu.
Martin Šulc: Škoda 110R Coupé – Kniha je určena pro fanoušky Š110R, kteří zde najdou zdokumentováno
celkem 555 vozů z 25 zemí.
Michael Martinek: Dotýkat se vrcholů - Soubor krátkých textů, které se zaměřují na základní oblasti
lidského života. Každá kapitola je uvedena příběhem z pastorační zkušenosti autora, kněze, pedagoga a
vězeňského kaplana.
Carlo Maria Martini: Hovory v Jeruzalémě – Kniha rozhovorů s kardinálem Martinim je určená nejen
mladým lidem, kteří se zamýšlejí nad životem a kladou si otázky např.: V co věří nevěřící lidé? Co mají
společného a v čem se rozcházejí různá náboženství? Proč církev tak často hovoří o hříchu? Hledá církev nové
a pozitivní odpovědi k tématu sexuality?
Carlo Maria Martini: Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách – Kniha je úvahou o Jóbovi, který byl a
zůstával spravedlivý, přestože byl zkoušen a o všechno připraven. Autor nás povzbuzuje, že není třeba se ptát
Boha na jeho důvody, ale věřit v jeho spravedlnost, v jeho nepochopitelnou moudrost.
Peter Martin: Bible pro malé detektivy - Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům vtipným
způsobem svět Bible. Děti si mohou zahrát na detektiva a užijí si spoustu dobré zábavy vyhledáváním lidí,
věcí, zvířat, stromů i různých plodin z období starověku na sedmnácti celostránkových obrázcích.
Peter Martin: Ježíšův příběh pro malé detektivy - Kniha je plná detailních obrázků, které přiblíží dobu, ve
které žil Ježíš a pomůže nejen dětem objevit nejvýznamnější příběhy z jeho života.
Eduard Martin: Kniha radosti – Autor jako sběratel a archivář postřehů ze života zachytil radostné i smutné
příběhy svých bližních do krátkých vyprávění.
Milada Jiřina Burgerová: Novéna k manželům Martinovým - Novéna má pomoci nejen manželským
párům předkládat sv. manželům Martinovým (rodičům sv. Terezie z Lisieux) všechny těžkosti a obtíže svého
rodinného života, ale chce je i povzbudit, aby přijali a žili vzájemný vztah jako společnou cestu ke svatosti.
Marie Holková: Terezka Martinová - Životopis sv. Terezie z Lisieux zpracovaný pro mládež. Vypráví o
francouzském děvčátku s mnoha chybami, které pod vlivem příkladného rodinného prostředí vyrůstá v lidsky
krásnou dívku, spatřující své štěstí v službě a oběti bližnímu.
Josef Koláček: Martin Středa – Jedná se o životopis brněnského jezuity, obhájce, jemuž se připisuje
zachránění města Brna před Švédy.
Bohumil Puža: Krajem Smetany a Martinů – Autor brožury je vedoucím katedry rekreologie a cestovního
ruchu na UHK. Publikace je návrhem vhodných cyklotras v blízkém kraji významných hudebních velikánů.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ 96-LETÁ BABIČKA Z LEDAXU: Babička přemýšlí, zda je nutné se modlit za
zemřelého manžela. Jestli je v pekle, tak mu to nepomůže, jestli je v nebi, tak už to nepotřebuje a jestli je
v očistci, tak to taky není problém, protože na něj už byl zvyklý tady na zemi…
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli – 33. neděle v mezidobí: 1. čtení:
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
Mal 3,19-20a, 2. čtení: 2 Sol 3,7-12, evangelium: Lk 21,5-19
tel. 465 420 983

