Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 8. října do 15. října 2017
NEDĚLE 8. října – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA BOŽÍ POMOC A OCHRANU PRO P. PAVLA MISTRA
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 9. října – PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 10. října – ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 11. října – STŘEDA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
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 (PJK)
17:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 12. října – ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM)
PÁTEK 13. října – PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MILENU KALHOUSOVOU
SOBOTA 14. října – SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU ŘÍHOVU,
DOSTÁLOVU, LACMANOVU, ZA CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 15. října – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
08:30 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU DVOŘÁKOVU, BEČIČKOVU A DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM)
V měsíci říjnu bude v kostele sv. Vavřince každou neděli přede mší sv. od 7:55 modlitba sv. Růžence.
Připomínáme možnost připojit se k živému růženci. Jedná se o soukromou modlitbu jednoho desátku kdykoliv
během dne. Povzbuzení a rozpis tajemství obdržíte jednou za 3 měsíce.
Dnes po mši sv. se můžete z farní knihovny vypůjčit knihy především na téma duchovní vedení.
Dnes 8.10. v 15h Vás srdečně zve Sbor CB ve Vysoké Mýtě na odpoledne chval a modliteb.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 11.10. na pí Smolákovou, 606 690 687.
Setkání na faře nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem začnou již ve středu 11.10. po mši sv. Ve středu
11.10. bude v kostele od 17:00 příležitost ke svátosti smíření s P. Kunertem.
Ve čtvrtek 12.10. v 18:45 bychom vás rádi pozvali na faru na promítání a povídání o pouti nejen do portugalské
Fatimy.
Rádi bychom zahájili novou přípravu dospělých a mládeže na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování.
Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi nebo R. Blajdové. První setkání se uskuteční v pátek 13.10. v 18:30 na faře.
V pátek 13.10. se koná v Lanškrouně večer mladých z celého vikariátu. Začátek v 17:30 mše sv., od 19:15
program, adorace, konec v cca 21:00. Zájemci, hlaste se zástupci za mládež naší farnosti Anežce Jiskrové.
V sobotu 14.10. v 10:00 se bude konat v Olomouci biskupské svěcení Josefa Nuzíka a Antonína Baslera při mši
svaté v katedrále svatého Václava.
Příští neděli 15.10.2017 slavíme v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Slavnost posvěcení kostela. Prosíme o
pomoc s napečením koláčů.
V pondělí 16.10. zveme všechny, kteří touží po společenství, od 19:00 na setkání na faru. Rádi bychom tato setkání
pořádali jednou za měsíc. Podložme tato setkání osobní modlitbou, aby byl Ježíš uprostřed nás.
V měsíci říjnu bude k dispozici ve všech farnostech po mši sv. duchovní literatura a kalendáře na rok 2018.
V neděli 15.10. bude nabídka knih i na Vraclavi.
Hodiny NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY ve Vysokém Mýtě budou probíhat každé pondělí na faře takto:
2.+3. třída: 13:30-14:15 – vyučující Mgr. Pavel Mistr
4.+5. třída: 14:15-15:00 – vyučující Mgr. Pavel Mistr
6.-9. třída: 14:45-15:30 – vyučující Mgr. Radka Blajdová
Vraclav – každý čtvrtek ve škole 13:30-14:15 - vyučující Mgr. Pavel Mistr
Knířov – každý pátek ve škole 12:00-12:45 - vyučující Mgr. Pavel Mistr
V pondělí 16.10. bude od 14:20h probíhat na faře výtvarná dílna dětí z Misijního klubka. Děti z náboženství
budou vyrábět pod vedením dospělé osoby výrobky, které potom mohou nabízet na misijním jarmarku v kostele sv.
Vavřince po mši sv. v neděli 22.10.

Papežská misijní díla chystají oslavy na Misijní neděli 22. října 2017 v rámci světového dne misií. Prosíme ty, kdo
se chystají do misijních akcí zapojit, aby se ozvali ve farní kanceláři. V předvečer Misijní neděle v sobotu 21.10. ve
21.00h vytvořme opět Misijní most Modlitby. Zájemci si mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se
růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce
pro tuto aktivitu budou požehnány v kostele.
Ve dnech 27.-28.10.2017 se koná Diecézní pouť Králíky pro mládež s poděkováním za CSM v Olomouci. Je
možnost se také připojit k pěší pouti či cyklopouti. Více info na letáku ve vitríně.
Ve dnech 10.-11.11. se bude konat v Olomouci Konference o evangelizaci. Kdo byste měl zájem jet, nahlaste se
Radce Blajdové. Více info na: http://www.blahoslavenstvi.cz/konference-o-evangelizaci. Leták viz farní vitrína.
Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 30.9. a 1.10. se vybralo celkem 3776,- Kč. Všem
dárcům děkujeme!
EVANGELIUM: Mt 21,33-43 Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten
vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty.
Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli,
jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale
naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ Když však vinaři
uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z
vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici
pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‚Kámen,
který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivu-hodné‘? Proto vám říkám: Vám
bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“
NEZBYTNÁ SOUČÁST EVANGELIZACE - podle knihy Evangelizace s odvahou a citem od Michelle Moran
Když jsem si nedávno vařila kávu, zapnula jsem konvici s vodou a šla něco udělat do obývacího pokoje. Do toho mi
však někdo zavolal a byl z toho dlouhý rozhovor. Když jsem se vrátila ke knize, všimla jsem si, že z kuchyně vychází
ostrý zápach. Šla jsem to prozkoumat zrovna v okamžiku, kdy se konvice s ohlušující ránou rozpadla na kusy!
Ve spěchu jsem do konvice zapomněla nalít vodu a to malé množství na dně se rychle vypařilo.
Když o tom uvažuji, myslím si, že tato domácí nehoda nám může zprostředkovat závažné poučení o duchovním životě.
Starý zákon je plný odkazů na vodu, jejíž vlastností je dávat život. Tento obraz je výjimečně silný v suchém podnebí
Palestiny. V Janově evangeliu však Ježíš o slavnosti stánku doslova říká: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve
mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vody z jeho nitra“ (Jan 7,37-38). Ježíš byl naplněním všeho, v co doufali a
právě v něm nachází věřící sílu. Ježíš zároveň ukazoval na Ducha svatého, který měl přijít.
Každý z nás se bude nepochybně někdy cítit jako ta moje konvice, v níž je velmi málo vody. Chvíli budeme pouštět
větší množství páry a nakonec ‘bum’ a rozpadneme se. Proto je tak důležité se nechávat stále znovu občerstvovat
živou vodou od Pána a naplňovat jeho svatým Duchem. Jednou se kdosi údajně zeptal velkého evangelizátora
Billyho Grahama, „Proč se stále modlíš za naplnění Duchem svatým?“ Zeširoka se usmál a řekl: „Potřebuji se modlit,
protože mi ho stále ubývá!“
KONFERENCE O EVANGELIZACI - v olomouckém Regionálním centru (naproti hl. nádraží) - 10.-11. 11.2017
Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který věří, že může přispět k novému
evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup
Tomáš Holub. Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již začátkem
devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku.
Dnes vede Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. Mezi
přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, kterou mnozí z vás znáte. V současnosti je přestavenou Komunity
Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje se formaci a přednáškové činnosti a P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý
ředitel TV LUX je nyní 12. rok předsedou Sdružení křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a
různým evangelizačním projektům na Slovensku (např. Godzone). V pátek večer 10.11. od 20 hodin do 22 hodin bude
večer chval a svědectví v Olomoucké katedrále s Lamačskými chválami ze Slovenska.
Na Konferenci se představí různé evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky,
Škola křesťanského života a evangelizace a další. Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace
a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit.
Přihlašovací formulář a program naleznete na stránkách: www.credonadacnifond.cz nebo na t.č.: +420 725 062 300
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: "Jean, doneste mi sklenici vody, prosím.“ Sluha vmžiku přinese sklenici vody
a lord znovu povídá: "Jean, doneste ještě jednu sklenici vody, prosím." Po chvíli: "Jean, další pohár vody, prosím!"
„To máte takovou žízeň, pane?“ „Ne, Jean, hoří nám knihovna!“
POSLEDNÍ SLOVO MÁ LORD: „Jean, pamatujete, jak jsme spolu byli před patnácti lety v Africe?“ „Bohužel pane,
to byl ještě ten sluha přede mnou.“ „Ale ne, Jean, jen si vzpomeňte, jak vás tam sežral ten lev.“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 15.10. –28. neděle v mezidobí
1. čtení – Iz 25,6-10a, 2. čtení – Flp 4,12-14.19-20, Evangelium – Mt 22,1-14

