Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 15. října do 22. října 2017
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)
PONDĚLÍ 16. října – PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 17. října – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
STŘEDA 18. října – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)
NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ BOŽÍ POMOC A OCHRANU
ČTVRTEK 19. října – ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA DUŠE V OČISTCI (TAHITI)
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
PÁTEK 20. října – PÁTEK 28. 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 (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, JEHO
RODIČE, ZA RADKA BENDÁKA A Z TOHO RODU ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ
SOBOTA 21. října – SOBOTA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA RODINU
TOMÁŠKOVU, TŘASÁKOVU, JOKEŠOVU, HORÁČKOVU A MATYÁŠOVU, ZA ŽIVÉ
A ZEMŘELÉ ČLENY TĚCHTO RODŮ A ZA DAR ZDRAVÍ
NEDĚLE 22. října – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DEN MODLITEB ZA MISIE
07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM)
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – misijní jarmark
ZA RODINU OLŠINOVU A JETMAROVU
10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v Knířově (PJK)
V měsíci říjnu bude v kostele sv. Vavřince každou neděli přede mší sv. od 7:55 modlitba sv. Růžence.
Pokud byste se ještě chtěli připojit k živému růženci a zdá se vám, že tomuto způsobu modlitby příliš nerozumíte,
uvádíme v ohláškách podrobné vysvětlení. Pokud se ještě rozhodnete připojit, nahlaste se Radce Blajdové.
Dnes po mši sv. se můžete z farní knihovny vypůjčit knihy především o Vysokém Mýtě.
K zakončení roku připomínky 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě připravila televize Noe dnes v neděli
15.10. večer od 20:00 hodin exkluzivní hraný film "Hyacinta - Zázrak z Fatimy", který u příležitosti letošního
výročí běžel na jaře v portugalských kinech. Krátká anotace k filmu je zde: http://www.tvnoe.cz/porad/hyacintazazrak-z-fatimy-1-dil-0. Repríza bude hned následujícího dne, tj. v pondělí 16.10. od 15:15 hodin.
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 pondělí 16.10. zveme všechny, kteří touží po společenství, od 19:00 na setkání na faru. Rádi bychom tato setkání
pořádali jednou za měsíc. Také díky tobě se druzí budou moc scházet ve společenství.
Husův sbor Vás zve na přednášku Aleše Jalušky "Rabínská literatura a moudrost", která se uskuteční v pondělí
16.10. od 18.00 v suterénu Husova sboru.
Ve středu 18.10.2017 v 19h Vás zveme na Podzimní koncert do chrámu sv. Vavřince, který organizuje Vyšší
odborná škola a SŠ stavební ve VM a Město Vysoké Mýto ke 120. výročí založení stavební školy. Vystoupí
Smíšený pěvecký sbor Bendl z České Třebové a Smíšený pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta, dále Litomyšlský
symfonický orchestr a další sólisté. Lístek zakoupený v předprodeji v IC je za poloviční cenu.
Další příprava dospělých a mládeže na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude ve čtvrtek 19.10. v
18:40 na faře. K přípravě se můžete připojit.
V měsíci říjnu bude k dispozici ve všech farnostech po mši sv. duchovní literatura a kalendáře na rok 2018. Dnes
v neděli bude nabídka knih a kalendářů na Vraclavi a ve Vysokém Mýtě, příští neděli 22.10. na Knířově.
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 18.10. na pí Smolákovou, 606 690 687.
Setkávání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem budou každou středu po mši sv. na faře ve VM.
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.
Příští neděli bude po mši sv. probíhat v kostele Misijní jarmark výrobků, které děti z Misijního klubka vyrobily na
podporu potřebných. Můžete tak podpořit misijní dílo. Finanční výtěžek bude odeslán na Misie.
V úterý 24.10. v 18:30h v kavárně Církve bratrské (Brandlova1, ve Vysokém Mýtě) Vás zveme na setkání Aglow,
které pořádají ženy z místních církví. Téma setkání: Dcera – matka – babička. Hostem bude Júlia Rausová
z Vysokého Mýta, která se zabývá rodinným poradentstvím a zaměřuje se především na vnitřní život ženy. V tématu
bude mluvit o tom, co prožívá a s čím se musí vypořádat žena, když se ocitne zároveň v roli dcery vůči své matce a
v roli matky vůči své dceři.
V současné době probíhá anketa na podporu dobročinných akcí v Tesku ve Vysokém Mýtě. Je tam přihlášen i sbor
Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě - je to grant na vytápění kostela. Chtěli jsme Vás požádat
o podporu. Funguje to tak, že při placení dostanete od prodavačky žeton, který můžete vhodit do hlasovacích tubusů
u východu. Českobratrská církev evangelická má také konkurenci, tubusy s různými projekty tam jsou tři.
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.
Na nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 8.10. se vybralo celkem 3369,- Kč. Všem dárcům děkujeme!
Příští neděli 22.10. bude sbírka na misie.
EVANGELIUM: Mt 22,1-14 Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné
králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu
jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno
je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho
služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým
služebníkům: ‚Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu,
koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí.
Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem
přišel bez svatebních šatů?‛ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do
temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“
O ŽIVÉM RŮŽENCI
Když v r. 1891 papež Lev XIII. viděl, že věřící lid má stále méně času na duchovní věci, vydal ustanovení pro celou
církev ohledně tzv. „Živého růžence“. Stanovil následující: Pokud se dobrovolně dohodne patnáct lidí (tj. tolik, kolik
desátků tvoří růženec) na tom, že se každý z nich denně pomodlí jediný desátek růžence tak, aby se všech patnáct
lidí společně ten den zároveň pomodlilo všech patnáct (celý růženec), obdrží každý ze zapojených z duchovního
pokladu celé církve na přímluvu Panny Marie tolik milostí a darů, jako kdyby se pomodlil denně všech patnáct desátků
růžence sám. Tato výsada byla potvrzena všemi dalšími papeži. Těchto patnáct (po vzniku Růžence světla dvacet)
dobrovolně zapojených věřících tvoří tzv. RŮŽI.
Vedle toho se každý člen „Živého růžence“ svým desátkem denně zapojuje do světové růžencové prosby. Všichni
zapojení tvoří duchovní společenství pod ochranou Panny Marie. A je to právě Matka Boží, která k této rozjímavé
modlitbě neustále vybízí. Smysl i účinnost růžence byly prověřeny staletími dějin církve.
Jak se desátek modlit? Přidělený desátek se rozjímá každý den po dobu celého měsíce, od prvního dne až do
posledního. Modlit se lze během celých 24 hodin v dobu, která každému vyhovuje nejvíce. Pokud se někdo z vážných
důvodů desátek nepomodlí nebo zapomene, hřích nemá. Může pak v následující den setrvat při jeho modlitbě déle
(pomodlit se ho jakoby dvakrát).
Modlíme se na následující úmysly (nemusíme je denně opakovat): Za osobní prosby a úmysly všech zapojených členů,
na úmysly Apoštolátu modlitby, které bývají každý měsíc zveřejňovány v katolickém tisku, či na farních nástěnkách v
našich kostelích. Dále se modlíme na úmysly Svatého Otce. Prosíme, aby se všichni bloudící lidé obrátili k Bohu,
prosíme za požehnání pro náš národ a zemi; za papeže, aby ve zdraví ducha i těla moudře řídil kormidlo Kristovy
církve; za všechny biskupy, kněze, řeholníky a řádové sestry, za nová kněžská a řeholní povolání v našem národě i na
celém světě.
Prosíme za naše rodiny a jejich obrodu. Za naše děti a mládež, aby z každého pokřtěného vyrostl dobrý křesťan.
Pamatujeme i na všechny trpící a různě strádající, nemocné, osamocené. Modlíme se za celou Církev, aby po celém
světě mohla svobodně hlásat Kristovu radostnou zvěst. Prosíme za mír a pokoj lidským srdcím, rodinám, obcím,
městům, státům i celé naší planetě. Pamatujeme i na všechny naše zemřelé i na duše v očistci.
Do naší prosby jsou zahrnuti i státníci a politici, aby moudře vedli svěřené národy po cestě dobra, tolerance a lásky.
Prosíme i za všechny chudé kdekoli na světě. Pamatujeme i na sociální spravedlnost pro všechny lidi naší planety.
Živý růženec je rozšířen celosvětově. Jsou v něm zapojeny miliony lidí různého věku, vzdělání a společenského
postavení. Přidělené desátky se pravidelně zasílají vždy na tři měsíce dopředu.
POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI Z MŠ: Prochází se učitelka mateřské školky mezi stolečky malujících dětí, zastaví
se u Aničky, která soustředěně něco maluje a ptá se jí, co to má být? „Kreslím Boha.“ Odpověď učitelku trochu
překvapí, ale po chvíli povídá, že přeci nikdo neví, jak Bůh vypadá?“ „Ale za chvíli to vědět budete!“
http://www.katolik.vmyto.cz/
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, 465 420 983

Připravujeme se na příští neděli 22.10. –29. neděle v mezidobí
1. čtení – Iz 45,1.4-6, 2. čtení – 1 Sol 1,1-5b, Evangelium – Mt 22,15-21

