Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 24. září do 1. října 2017
NEDĚLE 24. září – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA ANNU A MIROSLAVA FELCMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 25. září – PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM )
ÚTERÝ 26. září – ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 27. září – PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova ul. (PPM)
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby
(pí Loskotová)
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU A NA PODĚKOVÁNÍ
18:45 – mše sv. v kostele na Vraclavi, vigilie následující slavnosti (PPM)
ČTVRTEK 28. září – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
(státní svátek)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BOŽENU A JOSEFA SVOBODOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK 29. září – SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA
SCHEJBALA, MANŽELKU EMÍLII A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 30. září – PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
14:00 – křest Amálie Marie a Eriky Kláry Poklejových (PPM)
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MARII A JAROSLAVA VAŇÁSKOVY
NEDĚLE 1. října – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
Hodiny náboženské výchovy začnou v pondělí 25.9.2017 ve Vysokém Mýtě na faře. Náboženství bude probíhat
v době od 13:30 do 16:30 a v pondělí se také upřesní možnosti dětí a jednotlivé skupiny. Na Vraclavi a na Knířově
bude 1. hodina až v pátek 6.10.
Dnes po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 27.9. na paní Teplou, tel. 737 414 197.
Setkání na faře nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začnou ve středu 11.10. po mši sv.
V měsíci říjnu bude k dispozici ve všech farnostech po mši sv. duchovní literatura a kalendáře na rok 2018.
Dne 26.9. 2017 od 17h Vás zveme na zářijové setkání Aglow, které se bude konat v Coffee Club Berenika, ul. Plk.
B. Kohouta. Hostem totiž bude Eva Zvolánková z Havlíčkova Brodu, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou.
Paní Eva Zvolánková bude hovořit na téma: „I o berlích našla smysl života“.
Zveme Vás na Chlumeckou pouť- Svatováclavskou, která se bude konat ve čtvrtek 28.9.2017 (mše sv. v 9:30, P.
Vojtěch Novotný – novokněz) v chrámu P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži.
Ve čtvrtek 28.9. se koná na Hoře Matky Boží v Králíkách od 17.00 hod. modlitba sv. růžence – tajemství Světla a
od 18.00 hod. koncelebrovaná mše sv. – zasvěcení a modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské.
V sobotu 7.10. se koná závěr slavení Jubiela Fatimy v Koclířově. Kdo máte zájem jet společně autobusem, hlaste
se P. Mistrovi. 10:30 Pontifikální mše sv. – kardinál D.Duka, 12:00 Odevzdání naší vlasti Neposkvrněnému srdci
Panny Marie a skrze ni zasvěcení Bohu, zásvětný průvod se sochou P. Marie Fatimské, Te Deum.
Centrum pro rodinu v HK pořádá od 12.-15.10.2017 společnou duchovní obnovu pro manžele, svobodné,
rozvedené i ovdovělé. Duchovní program bude zaměřený na obnovu vztahu člověka k Bohu a upevnění vzájemných
vztahů v rodině. Exercitátor: P. Jan Paseka, Místo: Marianum – Jánské Lázně, cena: 1650,- Kč na osobu/ pobyt.
Přihlášky zasílejte: Centrum pro rodinu Hradec Králové, e-mail: crhk@bihk.cz, tel: 495 063 430 (734 435 360).
Centrum pro rodinu při Biskupství HK nabízí manželům formaci k prohloubení jejich manželského vztahu.
Formace je určena těm, kteří by chtěli v budoucnu pomoci svou službou v diecézní pastoraci manželů. V roce
2017/2018 jsou stanoveny tyto termíny: 24. 9., 25. 11., 28. 1., 4. 3. a 5. 5. V případě dotazů se obracejte na ing.
Taťánu Blažkovou 603 458 843, e-mail: blazkova@bihk.cz. Podrobný program formace viz ve vitríně.
Biskupství královéhradecké otevírá kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné. Dobrovolník nabízí
nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností – zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i
mlčenlivou přítomností u lůžka, modlitbou, četbou z Bible, zprostředkováním účasti na nemocničních bohoslužbách.

Zprostředkovává kontakt s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice. Dobrovolník je
ochoten všem bez rozdílu věnovat svůj čas, sdílet jejich radosti, ale i starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost.
Délka kurzu: únor – květen 2018 (7 sobot). Místo setkání: Domácí hospic Duha, Hořice. V případě, že Vás tato
nabídka oslovila, kontaktujte P. Pavla Mistra, s žádostí o doporučení. Termín uzávěrky přihlášek je 25. 10. 2017. Na
závěr kurzu získává dobrovolník osvědčení o absolvování a pověření ke službě.
Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto určené na podporu církevního školství ze dne 16.9. a 17.9. se
vybralo celkem 5509,- Kč. Všem dárcům děkujeme!
EVANGELIUM: Mt 20,1-16 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který
vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti
hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem
dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co
tu celý den nečinně stojíte?‘ Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán
vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti
odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti
hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však
jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle
poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a
první posledními.“

POUŤ DO PORTUGALSKÉ FATIMY:

setkání ve Fatimě za kaplí Zjevení

Fatima – noční vigílie s průvodem se sochou
Panny Marie
v Tomaru v klášteře Řádu templářských rytířů (ve stylu manuelské
renesance)

mše sv. v Bom Jesus u Bragy se skupinou
poutníků z Tahity

Batalha – Dominikánský klášter
Almada (pod sochou Kristus Král) setkání po 18 letech s rodinou Francisca

festival Fado v Lisabonu
Peniche – maják u
kardinál Duka zdraví
Cabo Carvoreiro
krojované krajany

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ RODIČE: Tatínek si se synem prohlíží knížku o umění: „Vidíš, Pepíčku, takhle vypadají
stavby v gotickém slohu.“ „Jé, tati, já nevěděl, že Karel Gott je taky stavitel!“
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Pacient na operačním sále: „Tu roušku si, pane doktore, můžete sundat. Stejně
jsem vás poznal!"
Připravujeme se na příští neděli 1.10. –26. neděle v mezidobí
http://www.katolik.vmyto.cz/
1. čtení – Ez 18,25-28, 2. čtení – Flp 2,1-11, Evangelium – Mt 21,28-32
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, 465 420 983

