Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 13. listopadu do 20. listopadu 2016
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)
PONDĚLÍ 14. listopadu – PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 15. listopadu – SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
STŘEDA 16. listopadu – STŘEDA 33. 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)
ZA RODINU MERVARTOVU, DANIELOVU A ODLOŽILOVU
17:15 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 17. listopadu – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE – STÁTNÍ SVÁTEK
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) ZA PANÍ UČITELKU LÁSKOVOU,
ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY CHRÁMOVÉHO SBORU
PÁTEK 18. listopadu – PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Vojtěch Brož)
ZA JIŘÍHO SCHEJBALA A JAROSLAVA MOŠTĚKA
SOBOTA 19. listopadu – SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) ZA MARII NETOLICKOU, SESTRU
RŮŽENU, ZA BRATRA VLADIMÍRA A JEHO VNUKA JANA
16:00 – sv. v kostele v Zámrsku (PJK)
NEDĚLE 20. listopadu – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Jindřich Plšek), ZA MANŽELE
DACHOVSKÝCH, SYNA JOSEFA A ZA MANŽELE SVOBODOVY A
ANIČKU KVĚTENSKOU
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Mannl, jáhen Josef Roušar)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
Dnes 13.11. byla sbírka na plošné pojištění II. Zároveň dnes slavíme Den Bible. Pokud chcete podpořit
Biblické dílo, můžete přispět do 3-dílné pokladničky. Bude k tomuto účelu určena až do 20.11.2016.
Farní knihovna dnes nabízí především biblické encyklopedie nejen pro děti. Zároveň máte také možnost si
zakoupit novou Bibli a dále dětské knihy a didaktické hry. Příští neděli knihovna nebude. A 27.11. si
budete moct vypůjčit knihy, které vás chytnou za srdce. Jejich anotace budeme v ohláškách postupně
zveřejňovat. Brzy se můžete těšit na další novinky nejen z Karmelitánského nakladatelství, které byly
zakoupeny do farní knihovny.
K dispozici budou také adventní průvodci. Královéhradecká diecéze připravila soubor meditací a
zamyšlení kněží a jáhnů naší diecéze, cena 21 Kč. Brněnská diecéze připravila Průvodce adventem 2016.
K doplnění biblických rozjímání byly letos použity především myšlenky známých autorů, např. Vojtěch
Cikrle, Bruno Ferrero, papež František, Leo Maasburg, Jiří Mikulášek, Pablo D. Prieto, Alessandro
Pronzato, bratr Roger z Taizé, Tomáš Špidlík, svatá Terezie z Lisieux, Jitka a Petr Vytrvalí. Cena 10 Kč.
Dnes 13.11.2016 budou při slavnostních bohoslužbách uzavřeny svaté brány Božího milosrdenství.
V úterý 15.11. zveme od 18:30 do sborového domu baptistů především ženy na setkání Aglow. Hostem
bude Marta Raclavská z Kroměříže a bude mluvit na téma: Život v Božím království, v němž se člověk
ocitne, když uvěří v Ježíše Krista. Potom i zde na Zemi může prožívat pokoj a radost uprostřed všech
starostí, jež se na nás každý den valí.
Ve dnech 17.–20.11. bude P. Pavel Mistr mimo farnost. Jsme na dříve avizované pouti za sv. Giannou
Beretti Mollovou v Itálii. Vyrážíme v počtu 10 poutníků. Na pouti můžeme vzpomenout i na vaše úmysly,
kt. přineste napsané P. Mistrovi. Zastupovat bude v tyto dny P. J. Kunert, tel. 731 598 859.
Ve středu 16.11. bude na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
V neděli 20.11. se uskuteční po dětské mši sv. setkání Misijního klubka. Budeme společně vyrábět
adventní věnečky. Materiál zajištěn. Kromě dětí jsou zváni také rodiče, kteří budou mít souběžný program.
V sobotu 3.12.2016 zveme na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.
Na nedělní sbírce z 6.11.2016 se vybralo 3.409 ,- Kč.

Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání mládeže s mottem „Nebojte se“, které se bude konat
od 15.-20.8.2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 let, kteří chtějí prožít několik dní ve
společnosti věřících vrstevníků. Přihlášky a informace naleznete na: www.olomouc2017.signaly.cz.
EVANGELIUM: Lk 21,5-19 Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je
ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali
se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se
nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za
nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom
jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a
mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat
synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k
svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i
moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů a
sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z
hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

FARNÍHO KNIHOVNA NABÍDNE 27.11. KNIHY, KTERÉ VÁS CHYTNOU ZA SRDCE:
Bennett James Sherwood: Podivín - Autobiografický příběh o tom, jak Bůh vzal zjizveného, rozzlobeného
muže plného nenávisti a proměnil ho v člověka, kt. nabízí naději druhým.
Boom Corrie ten: Tulákem pro Krista – Autorka přežila koncentrační tábor, kde zahynuli všichni ostatní
členové její rodiny, a tudíž byla předurčena, aby nesla zvěst o odpuštění, k němuž člověk sám nemá sílu.
Brunellová Clara: Uzdravila jsem se z anorexie - Autorka se vrací k vlastní bolestné zkušenosti s touto
agresivní nemocí. Netají se ani tím, že kromě odborné pomoci jí byla velkým světlem na cestě k uzdravení
křesťanská víra, především cesta usmíření a objevení nové naděje, pramene života.
Carré Marie-Angel: I darebák má duši - Dramatický životní příběh 12-letého chlapce bez domova, dítěte
pařížských ulic, jehož se ujal bratr Marie-Angel, který popisuje chlapcovu nouzi bezdomovce, nebezpečí
pařížského podsvětí, hluboké deprese, ale také chlapcovu cestu ke konverzi.
Eareckson Joni: Joni – Joni se stává v dospívání křesťankou, a protože není se svým životem spokojená,
prosí Boha o změnu. V 17 letech se zraní při skoku do vody a ochrne. Hledá smysl svého zranění a věří v Boží
pomoc. Postupně se začne vyrovnávat se svým postižením, učí se nezávislosti na cizí pomoci a také kreslit
pomocí úst. Díky rodině, přátelům a víře se dokáže nakonec s nemocí vyrovnat a pochopit její smysl.
Eareckson Joni: Krok vpřed – Je pokračováním příběhu Joni. Kolik vnitřních bojů a bolesti prožila, než ji
posadili na invalidní vozík, než pochopila, že jí nezbývá než žít životem, který je zcela odlišný než dosud, než
dosavadní představy o budoucnosti...
Krupková Inviolata: Láska smrtí nekončí - Matka Vojtěcha Hasmandová byla ve vykonstruovaném
procesu roku 1953 odsouzena na 8 let vězení za údajnou špionáž a velezradu – propuštěna byla jen pár měsíců
před vypršením trestu. Prožité utrpení ji nezlomilo, pokračovala ve svém poslání a ve službě potřebným.
Luc René: Vychoval mě gangster - René-Luc nepoznal vlastního otce a rychle se stává mladistvým
zločincem - navzdory lásce své matky, kt. se ze všech sil snaží obstarat 5 dětí. Cesta z kopce se zarazí až
tehdy, když si vyslechne svědectví jednoho kazatele o setkání s Kristem a zasáhne ho Boží milost, takže se
rozhodne změnit svůj život a odevzdat ho Bohu…
Morente García Manuel: Příběh konverze - Španělský filozof zastával funkci děkana na Filozofické
fakultě, ale po vypuknutí občanské války byl zbaven vysokoškolské katedry a přinucen uchýlit se do exilu v
Paříži. Tyto dramatické zážitky jej přivedly ke konverzi a k hluboké duchovní proměně.
Svatošová Marie: Až do prolití krve - V posledním roce života Ladislav přede mnou mluvil o své blížící se
smrti hodně často. Když mě 11. září 2004 po ránu zastihla telefonická zpráva o vraždě třebenického faráře,
nevěřila jsem vlastním uším, a současně jsem ho vedle sebe vnímala živého. [Svatošová Marie]
Torkington David: Poustevník – „Už jste zakusili pořádnou krizi v duchovním životě? A už jste viděli
knížku o modlitbě, která je praktická, hluboká, a přitom se čte jako detektivka?
Torkington David: Prorok – Poutavý příběh o tom, jak je možné stát se poustevníkem v uspěchané
současnosti tak, jak ho objevuje Otec Robertson při pátrání po svém ztraceném poustevnickém příteli.
Tyl Josef Heřman: Psancem - Paměti původně premonstráta novoříšského, pak tepelského převora a opata z
doby dvou totalit, dvojího vězení a mezidobí 1945 - 1948.
Wurmbrand Richard: Mučedník pro Krista - Farář Richard Wurmbrand byl 14 let vězněn v Rumunsku
komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce.
POSLEDNÍ SLOVO MÁ MATURANT: „Tak povídej, jaké to bylo u té maturity?“ vybízejí rodiče syna.
„Jako v kostele: já v černém, profesor v černém. On položí otázku, já odpovím a on se pokřižuje.“
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Ježíše Krista Krále: 1.
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
čtení: 2 Sam 5,1-3, 2. čtení: Kol 1,12-20, evangelium: Lk 23,35-43
tel. 465 420 983

