Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 20. listopadu do 27. listopadu 2016
NEDĚLE 20. listopadu – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Jindřich Plšek)
ZA MANŽELE DOCHOVSKÝCH, 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)
PONDĚLÍ 21. listopadu – PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 22. listopadu – PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 23. listopadu – SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
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 JOSEFA JAHODU A JEHO MATKU
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 24. listopadu – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LACA, KNĚZE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 25. listopadu – PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODIČE FALTYSOVY, SVATOŠOVY A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 26. listopadu – SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM ZA EVU BEZÁKOVOU A DUŠE V OČISTCI
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
NEDĚLE 27. listopadu – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – žehnání adventních věnců
07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA KALIBÁNA,
RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU MARII A BRATRA S MANŽELKOU
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM
PODĚKOVÁNÍ ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU
Dnes 20.11. zveme po mši sv. děti a rodiče na faru na setkání Misijního klubka. Budeme společně
vyrábět adventní věnečky. Materiál zajištěn.
Minulou neděli jsme slavili Den Bible. Pokud chcete podpořit Biblické dílo, můžete přispět do 3-dílné
pokladničky. Bude k tomuto účelu určena do dnešního dne.
K dispozici u východu kostela jsou adventní průvodci. Královéhradecká diecéze připravila soubor
meditací a zamyšlení kněží a jáhnů naší diecéze, cena 20 Kč. Brněnská diecéze připravila Průvodce
adventem 2016. Cena 10 Kč.
Farní knihovna dnes nebude, příští neděli 27.11. si budete moct vypůjčit knihy, které vás chytnou za
srdce. Jejich anotace postupně zveřejňujeme v ohláškách. Brzy se můžete těšit na další novinky nejen
z Karmelitánského nakladatelství, které byly zakoupeny do farní knihovny díky vašim příspěvkům.
Ve dnech 17.–20.11. je P. Pavel Mistr mimo farnost. Jsme na dříve avizované pouti za sv. Giannou
Beretti Mollovou v Itálii. Myslíme též na vás. Zastupuje ho tyto dny P. J. Kunert, tel. 731 598 859.
Ve středu 24.11. bude na faře v tomto roce poslední setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Příští neděli 27.11. na první neděli adventní proběhne při mši svaté ve všech farnostech žehnání
adventních věnců. Můžete si je přinést přede mší sv. před obětní stůl.
Křesťanská akademie nás zve v pondělí 28.11.od 18:00 do sálku Husova sboru na přednášku doc. Pavla
Hoška: Ohrožuje islám křesťanství a západní kulturu.
V naší farnosti proběhne příprava na křest dospělých a svátost biřmování. První setkání se koná ve
čtvrtek 1.12. od 19:00 na faře.
V pátek 2.12. proběhne od 19 do 21 hod v kostele sv. Vavřince Nikodémova noc.
V sobotu 3.12.2016 zveme na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.
Na nedělní sbírce určené na plošné pojištění II. z 13.11.2016 se vybralo: 4.235 Kč.

EVANGELIUM: Lk 23,35-43 Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať
pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet
a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch
zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty
se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme
za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

FARNÍHO KNIHOVNA NABÍDNE 27.11. KNIHY, KTERÉ VÁS CHYTNOU ZA SRDCE:
Adamsová Joy: Příběh lvice Elsy - Nesmrtelné vyprávění o neobyčejném přátelství ženy a lvice, zachycuje
životní osudy roztomilé, hravé Elsy – jak byla odchována lidmi a jak se postupně dokázala vrátit do náruče
rodné divočiny, najít si druha a stát se matkou tří mláďat.
Baar J. Š.: Holoubek - Román z farského prostředí o studentovi Holoubkovi, který propadne u maturity a
zklamán odejde do semináře, aby se z něho stal farář. Náhle má nastoupit na nové místo, a když se modlí před
spaním, přepadne ho mozková mrtvička a jeho duše opustí tělo. Duše stoupá až k Bohu, který mu vetkne, co
dělá špatně a ráno ho opět pošle na zem, dále žít aby se napravil...
Bataille Michel: Vánoční stromek - Vánoční stromek je emotivní drsný příběh posledních měsíců života
otce a jeho desetiletého syna umírajícího na leukemii po náhodném ozáření při pádu letadla s jadernou
bombou do moře poblíž místa, kde tráví dovolenou.
Bazin Hervé: Vstaň a choď! - Psychologický román, představující podobenství o smyslu lidského bytí,
rozvíjí příběh ochrnuté dvacetileté dívky, která svou omezenou pohyblivostí překonává silnou vůlí a snaží se
být nápomocná ostatním.
Borská Ilona: Doktorka z domu trubačů - Autorka líčí život české doktorky Vlasty Kálalové-Di Lottiové.
Ve dvacátých letech se vypravila do Bagdádu, kde zřídila československou nemocnici. Po návratu do Čech se
jí tragicky změní život, ale i tak je dále cílevědomá a ochotná pomoci tam, kde je třeba.
Brown Christy: Moje levá noha - Christy Brown, postižen mozkovou obrnou, v této knize popisuje celý svůj
boj s životem a to, jak se pomocí své levé nohy stane spisovatelem a malířem.
Cronin A. J.: Tři lásky - Příběh o třech nenaplněných láskách v životě jedné ženy: k muži, synovi a Bohu.
Čížkovský Zdeněk: V Africe mi říkali Sípho - Životní příběh českého misionáře. Mladý poúnorový
uprchlík se dostane na druhý konec světa a zde nalezne své povolání. Několik desetiletí mezi domorodci v
jižní Africe nabízí mnohá dobrodružství.
Hillesum Etty: Převratný život - Deníky holandské židovky Etty, která šla za války dobrovolně na smrt.
Holková Marie: Kdybych lásky neměl - Životopisná kniha o arcibiskupovi olomouckém Antonínu
Stojanovi. Knížka je plná laskavého vyprávění o nádherném člověku s obrovským srdcem.
Hünermann Vilém: Syn brusiče nožů - Poutavě napsaný životopis světce dnešní doby Juliána Eymarda,
zakladatele eucharistiánů a služebnic Nejsvětější svátosti. V době, kdy víra ochabla a láska se zvrátila
v sebelásku, nás světec přivádí zpět ke středu a zdroji vší síly a milosti.
Immaculée Ilibagiza: Odpustila jsem – Strhující příběh o přežití genocidy, svědectví o tom, jak autorka
díky víře a uzdravující síle odpuštění znovu objevila chuť žít, smysl života.
Levine Karen: Hanin kufřík - Příběh sourozenců Hanky a Jiřího Bradyových, kteří byli odvezeni do
terezínského ghetta. Jiří nakonec válku přežil a v osmačtyřicátém před komunisty utekl do Kanady. O své
sestře ale nedokázal vypátrat žádné zprávy. Až desítky let po válce našla Tuniko Išioka, zakladatelka
tokijského centra pro zkoumání holocaustu, tajemný kufřík s jménem Hanah. Ta po mnoha letech pátrání
našla Jiřího a zrekonstruovala i osud jeho sestry. Tento Jiří Brady měl letos obdržet státní vyznamenání…
Mertlík Rudol: Příběhy lásky - Tyto Příběhy lásky, které volně navazují na Starověké báje a pověsti, čerpají
témata z dávných dob antiky a středověku. Autor bohatě uplatnil své vypravěčské nadání v příbězích z námětů
Ovidia, Homéra, Eurípida, Músáia a dalších.
Nezval Vítězslav: Manon Lescaut - Milostný příběh abbého Prévosta proměnil Vítězslav Nezval v jevištní
báseň, v níž jde především o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chudého rytíře Des Grieux.
Manon, dychtivá přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých Duvalů a naivně si myslí, že tím pomáhá
svému chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec dohánějí milence k deportaci za moře a k záhubě.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Paní doktorko, jak na to jsem? Co srdce?" Je v pořádku, s tím se
klidně dožijete šedesátky," uklidňuje doktorka Koubkova." Ale mne je šedesát zítra!" "No vidíte, neříkala
jsem vám to?"
POSLEDNÍ SLOVO MÁ DCERKA: „Modlitbu drmolíš tak, že ti skoro nerozumím.“ Napomíná maminka
svoji dcerku. „Ty nemusíš, stačí, když mi rozumí Pán Bůh.“
http://www.katolik.vmyto.cz/
Připravujeme se na příští neděli – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ: 1.
mail: rkfvmyto@tiscali.cz
čtení: Iz 2,1-5, 2. čtení: Řím 13,11-14, evangelium: Mt 24,37-44
tel. 465 420 983

