
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 27. listopadu do 4. prosince 2016 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 28. listopadu – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

ÚTERÝ 29. listopadu – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

STŘEDA 30. listopadu – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 

                                06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ČTVRTEK 1. prosince – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

       17:30 – mše sv. v kapli na faře ZA RODINU KALÁBOVU, KLUSOŇOVU, BENEŠOVU, 

HERMANOVU A KAZIMÍROVU A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 2. prosince – PÁTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ – Nikodémova noc 

                               18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

SOBOTA 3. prosince – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE 

                                08:00 – rorátní mše sv. v ZUŠ ve VM (PPM) 

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

NEDĚLE 4. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  
                                    08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

                                  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 (PPM)                                  
                                                                                                             

 V  adventu se budou rorátní mše sv. konat v kostele sv. Vavřince každou středu od 6:15 a sobotu od 8:00. 

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy, které vás chytnou za srdce a k prodeji, nabízíme adventní 

průvodce. Do mobilu si můžete také stáhnout aplikaci brněnského biskupství Průvodce adventem. 

 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.  

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 30.11. Zpovídat bude P. Kunert od 16:00 – 17:00. P. Mistr 

bude zpovídat ve čt a pá ½ hodiny přede mší sv. a během Nikodémovy noci. 

 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. Obnova se bude 

konat v budově ZUŠ, Jeronýmova100. Program: 8:00 mše sv. – 9:30 1. přednáška – 11:00 2. přednáška – 

12:30 občerstvení – 13:30-15:00 prostor pro dotazy a diskuzi. Bude také možnost koupit duchovní 

literaturu z Karmelitánského nakladatelství. Doporučený příspěvek 50 Kč. Prosíme o pomoc 

s občerstvením, jednak s napečením a přípravou chlebíčků, a s organizací občerstvení v prostorách ZUŠ. 
 Příští neděli 4.12. je do 12:00 Výstav Nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.  

 V neděli 4.12. se koná v 17:00 v kostele v Radhošti adventní koncert. Zpívá sbor Otakar. Vstupné 

dobrovolné.                                                                    Na nedělní sbírce z 20.11.2016 se vybralo: 4.695 Kč. 

 

EVANGELIUM - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ: Mt 24,37-44  Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, 

bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, 

kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn 

člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna 

bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, 

v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte 

připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“  
 

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 (P. Mannl, PPM) 

                 PODĚKOVÁNÍ ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU 

 

 



POUŤ ZA SV. GIANNOU BERETTI MOLLOVOU DO 

ITALSKÉ MAGENTY, MILANO - LECCO 

Ani ne před dvěma roky jsem zakoupila do farní knihovny 

knížku „Život za život“, která vypráví o životě dnes již sv. 

Gianny Beretti Mollo, lékařky a matky čtyř dětí. Její příběh 

mě velmi zaujal, a tak jsem se rozhodla „uspořádat“ pouť za 

touto patronkou rodin, která obětovala svůj život za život 

dítěte, které přivedla na svět a po týdnu zemřela. Nakonec se 

nás vydalo na pouť do Itálie 10, i když třeba každý s jiným očekáváním, ale bylo 

znát, že naše pouť směřuje k té, pro níž rodina byla velmi důležitá... Ubytováni 

jsme byli v Miláně, kousek od nádherného Duomu, který je zdobený 3500 

sochami. Zde jsme se účastnili i dvakrát mše sv. v ambrosiánském ritu, kde 

minulý týden byl advent již v plném proudu (trvá 6 týdnů).  

V pátek jsme vyrazili vlakem do Magenty, kde se sv. Gianna narodila. V kostele sv. Martina, kde byla 

pokřtěna a kde slavila svátost manželství, jsme mohli ještě na konci svatého roku projít svatou branou. Kolem 

jejího rodného domu jsme se vydali na cca 12 km pouť přes Ponte Nuovo, kde sv. Gianna po své svatbě 

s Pietrem Mollou žila. Zastavili jsme se zde také v kostelíku Madony Dobré rady, kam chodívala sv. Gianna 

každý den na mši sv. a kde byly pokřtěné všechny její děti. Pouť dále směřovala do Mesera, kde je pohřbena 

a kde se nachází diecézní Sanktuárium pro rodinu sv. Gianny Beretti Mollo. V Sanktuáriu na nás již čekal 

místní farář Mons. Paolo Masperi, který nám s velkým nadšením a zaujetím vyprávěl o životě sv. Gianny. 

Pochází stejně jako ona z Magenty a jako dítě si živě pamatuje, jak byl na její svatbě. Když nás pozval k sobě 

do bytu na čaj, ukázal nám dokonce fotografii, kde ho jako malého kluka vede sv. Gianna za ruku. I paní 

kostelnice má živé vzpomínky na Giannu. Když jí bylo 15 let, otevřela si Gianna v Meseru dětskou lékařskou 

praxi a stala se tak její lékařkou. Každou sobotu dávala děvčatům katecheze a rady do života. Nakonec jsme 

měli nečekaně i možnost mluvit po telefonu s Gianninou poslední dcerou Giannou Emanuelou – s tou, za 

kterou obětovala svůj život… Bylo to velmi milé a zároveň zvláštní říkat, že jsme byli na pouti za její 

maminkou… Z jejího hlasu jsme slyšeli velký zájem a radost, že odkaz její maminky je stále živý. Tato chvíle 

byla pro nás opravdu dojemná … Do mše sv., kterou jsme zde společně slavili s místním společenstvím, jsme 

vložili všechny naše úmysly a přímluvy za rodiny naší farnosti. 

Další den jsme vyrazili severně od Milána do města Lecco ležícího na 

stejnojmenném jezeře. Do tohoto městečka s panoramatem Alp umístil italský 

romanopisec Alessandro Manzoni svůj stěžejní román „Snoubenci“, po jehož 

stopách jsme se zde vydali. Večer jsme měli ještě možnost v Miláně slavit mši sv. 

v bazilice sv. Ambrože. Zde jsme se také setkali s místním pomocným biskupem, 

který zde ten den udílel svátost biřmování.  

Někteří svůj pobyt zakončili pravým italským fotbalem, jiní výstupem na střechu 

milánského Duomu a někteří se vydali ve městě módy shánět ještě poslední dárky. 

Pouť byla opravdu vydařená, i když také náročná. 

Na závěr svědectví paní Lenky: Naše pouť po stopách svaté Gianny Beretty 

Mollové mě zavedla nejenom do krásného kraje severní Itálie, ale otevřela mi také 

nádhernou duchovni cestu. Pro mě to nejkrásnější na této cestě bylo spojení se 

svými přáteli. Zažila jsem silné chvíle duchovního souznění. Více si uvědomuji, jak 

je důležité o všem hovořit a sdílet bolesti i radosti, abychom žili svůj život v 

plnosti.  

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Pán shání levnou zahraniční dovolenou. V cestovní kanceláři mu na 

to slečna povídá: “Ale ano, mám tady ještě jednu – cesta okolo světa.“  “Okolo světa? Zajásá pán.“  “Ano. Pěšky.“ 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  
Připravujeme se na příští neděli – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ: 1. 

čtení: Iz 11,1-10, 2. čtení: Řím 15,4-9, evangelium: Mt 3,1-12 

 

Před milánským Duomem 

Na pěší pouti za sv. Giannou Před kostelem Madonny Dobré rady v Ponte Nuovo 

S Mons. Paolem Masperi – 

na dolní fotografii je se sv. 

Giannou jako malý kluk 

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


tel. 465 420 983  
 Kromě P. Mistra bude zpovídat i P. Martínek. 

 

 

 


