
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 12. listopadu do 19. listopadu 2017 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 13. listopadu – PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY  

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

ÚTERÝ 14. listopadu – ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ   

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MILENU KALHOUSOVOU 

STŘEDA 15. listopadu – STŘEDA 32. 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)  

                                           NA PODĚKOVÁNÍ A PROSBA O BOŽÍ POMOC 

 17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)   

ČTVRTEK 16. listopadu – ČTVRTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                         09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

                               17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JIŘÍHO MAREČKA 

PÁTEK 17. listopadu – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE 
      08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                    ZA VLADIMÍRA KYSILKU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 18. listopadu – SOBOTA 32. 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 KARLA HOLEČKA, SESTRY A RODIČE Z OBOU STRAN 

NEDĚLE 19. listopadu – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
                    08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

              ZA VÁCLAVA, KARLU A JITKU BUREŠOVY A JEJICH RODIČE 
                               10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  

 Dnes v neděli 12.11. je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.  

 Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 13.11. v 18:40 na faře.   

 V pondělí 13.11. 2017 od 16:00 přijměte pozvání na setkání s panem MUDr. Ladislavem Pazderou do klubové scény 

M-klubu ve VM na besedu na téma Alzheimerova nemoc fenomén dnešní doby?  

 V úterý 14.11. se koná v klubové scéně M-klubu přednáška Tomáše Šebka na téma: Lékaři bez hranic a 

profesionál. lékař. péče ve válečných zónách, v rámci přírodních katastrof a v místech, kde jiná péče už neexistuje... 

 Ve středu 15.11. bude setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.        

 V neděli 19.11. po dětské mši sv. zveme všechny děti na společný bowling od 10 do 11 hod ve Sportcentru. 

 V neděli 19.11.2017 budeme slavit Den Bible. Rádi bychom podpořili Biblické dílo tzv. dveřní sbírkou u východu 

z kostela a v 3-dílné pokladničce, která bude k tomuto účelu určena až do 26.11.                     

 V pondělí 20.11.2017 zveme všechny, kteří touží po společenství, od 19:00 na 2. setkání na faru.  

 Po 20.11. počítejte s nabídkou adventního průvodce královéhradecké diecéze, který bude k prodeji. 

 Až do Vánoc bude po mši sv. (někdy i v So večer) ve VM k dispozici duchovní literatura a kalendáře na rok 2018.  

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 15.11. na pí Jiskrovou, tel. 777 661 007. 

 V neděli 26. 11.2017 na Slavnost Krista Krále se bude konat od 17:00 v chrámu sv. Vavřince Koncert Stabat 

Mater. Jedná se o vrcholné dílo Pergolesiho. Sólového partu se ujmou: soprán Lucie Hájková, operní zpěvačka 

Národního divadla v Praze, altový part Václava Housková Krejčí, sólistka Národní opery v Brně. Sólistky bude 

doprovázet 20-členný chrámový orchestr Sv. Vavřince VM. V doprovodném programu zazní Dvořákovy Biblické 

písně. Barytonového partu se ujme Leoš Krejčí, který vystudoval operní zpěv na Akademii školy umění v Praze. 

 V pátek 1.12.2017 začneme v 19:00 Nikodémovu noc SPOLEČNÝMI CHVÁLAMI. Modlitba chval a díků bude 

doprovázena živou hudbou, texty k písním chval budou k dispozici formou projekce na plátno. Večer chval není 

koncertem kapely ani řečníkovou příležitostí se vypovídat. Je to příležitost k setkání s Hospodinem tváří v tvář. 

Příležitost projevit mu svou chválu a dík, vzdát mu čest. Je to váš rozhovor s Bohem. Po společném začátku bude 

opět příležitost ke ztišení a osobní modlitbě a ev. svátosti smíření či rozhovoru až do 21:00.  

 Odhodlání změnit svět: 18. Listopadu v 18:00-21:00 ve sportovní hale Královka, v Praze 7-Bubenči, Nad 

Královskou oborou 51, proběhne misijní projekt Gonzone. Doporučujeme. 

 V sobotu 9.12.2017 se bude konat od  15:30 v chrámu sv. Vavřince koncert Vesmírné kapely. VeKa je společenství 

asi 30 mladých lidí, kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha a v naší farnosti budou mít tento prosincový víkend 

NEDĚLE 12. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
          07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)    

                          ZA NOVOMANŽELE DOBIÁŠOVI  
           10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 12:30 – křest Dominika Bubna v kostele sv. Vavřince (PPM)              

 13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  

 



soustředění před natáčením nové desky a zároveň doprovodí hudebně nedělní mši sv. 10.12. Pokud chcete pomoci se 

zajištěním jejich pobytu u nás, nahlaste se P. Mistrovi. Jedná se především o pomoc se zajištěním stravování. 

 Tammím „Den co den s Bohem“ – Bohoslovci zvou mladé muže na duchovní víkend v semináři ve dnech 24. – 

26.11., více na arcs.cuni.cz 

 Centrum sociálních služeb Villa Marie ve Vysokém Mýtě Vás zve na společné pečení vánočního cukroví a výrobu 

vánočních dekorací. Schůzky budou každou středu od 1.11. – 6.12.2017 od 8:00 do 14:00h ve Villa Marie.  

 Při sobotní a nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 4.11. a 5.11. se vybralo celkem 4402,- Kč. Děkujeme! 

 

EVANGELIUM: Mt 25,1-13  Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, 

které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale 

nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly 

všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ Tu všechny ty panny vstaly a 

začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé 

odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.’ Jakmile však odešly 

nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: ‘Pane, 

pane, otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.’ Bděte tedy, protože neznáte den ani 

hodinu.“ 
 

IKONA PŘÁTELSTVÍ je jednou z nejoblíbenějších ikon v Taizé, pochází z 6. st. z 

Egypta a její originál je uložen v pařížském Louvre. Vidíme na ní Ježíše - 

zachránce, kterého můžeme rozpoznat podle kříže ve svatozáři. V levé ruce drží 

evangeliář a svou pravou ruku pokládá láskyplně na ramena svého přítele. Ježíšův 

přítel na ikoně je svatý opat Menas, skutečná historická postava. Byl vojákem a 

později se stal opatem v klášteře Bawit v Egyptě. Zemřel jako mučedník. Jméno 

opata Menase je na ikoně napsáno 2x - jednou na pozadí nebe a podruhé na pozadí 

země. Autor ikony tím chtěl vyjádřit, že Menas byl doma jak ve světě tak i v nebi. 

Svou pravou rukou ukazuje svatý Menas na Ježíše, jakoby chtěl vyjádřit: to je ten, 

který mi kryje záda. Motiv ikony namaloval její autor s velkou pravděpodobností 

podle zobrazení egyptského boha smrti Anubise, který jako průvodce po smrti 

pokládal svoji pravou ruku na ramena zesnulých. Podobně jako Anubis pokládá 

Ježíš ruku na ramena svého přítele, aby šel po cestě spolu s ním, avšak ne ke smrti, ale naopak k životu.  

Tato ikona je srdcem evangelia, znázorňuje Kristova slova: "Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co 

činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." (J 15, 15).  

Modlitba: Ty, Kriste, miluješ každého člověka odvěkou láskou. Ty nás provázíš na všech našich cestách. V evangeliu 

nás ujišťuješ: "Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." A také nám říkáš: "Bůh vám dává svého  

svatého Ducha, Utěšitele, který přebývá ve vašich srdcích." A my bychom se chtěli rozhodnout pro lásku a naději. 

 

Dokončení rozhovoru s P. Danielem ANGE:  

Do jaké míry je nepřitažlivost křesťanství způsobena neschopností křesťanů svědčit o své víře?  
Další skutečností je, že často nedokážeme nalézt ty nejlepší prostředky, jak o víře mluvit. A to i na úrovni televize a 

médií obecně. Politikové a komentátoři se speciálně připravují, aby dokázali svým projevem přitáhnout, přesvědčit... 

Když lidé vidí někoho, kdo v televizi hlásá radostnou zvěst a je při tom v obrovském stresu, není to příliš přesvědčivé. 

Je zde i problém slovníku. Málo se zamýšlíme nad tím, jak nevěřícím zpřístupnit základní tajemství víry - příliš často 

mluvíme o “spáse”, “vtělení”, “vykoupení”, “eucharistii”... a nehledáme slova, kterými bychom tyto skutečnosti bez 

zkreslení přiblížili.  Ještě jednou chci ale zdůraznit to, co je podstatné: nejpřijatelnější je evangelium, které je předáváno 

s vnitřní radostí a především s opravdovou osobní zkušeností s Božím působením v mém životě. Jen takové 

svědectví oslovuje. Lidé dnes nestojí o teorie o Ježíšovi... Chtějí v nás potkat někoho, kdo svědčí o Kristu jako o tom, 

kdo patří neodmyslitelně k našemu životu, jako o tom, koho máme rádi, jako o tom, pro koho jsme ochotni dát i svůj 

život... Pascal jednou řekl: “Lidé věří pouze svědkům, kteří jsou pro svoje svědectví ochotni i zemřít.” A zde je 

tajemství “úspěchu”: čím více žijeme - hluboce a opravdově - s Kristem, tím je naše svědectví samo sebou věrohodnější 

a přesvědčivější. Vzpomínám si na příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj přítel - pravoslavný kněz: V době 

pronásledování se v jednom moskevském vězení sešel ateistický intelektuál s prostým člověkem, který byl věřícím 

baptistou. Mluvili spolu i o víře a ateista křesťana, který uměl sotva číst, snadno “ubil” argumenty. Potom se začal 

Kristu otevřeně posmívat. Baptista neměl již žádné rozumové argumenty, ale výsměch Kristu ho tak bolel, že se beze 

slov rozplakal... Bylo to tak opravdové a nestrojené, že to ateistou úplně otřáslo... Když byl později ve vězení pokřtěn, 

řekl, že tato chvíle ho přesvědčila víc než všechny argumenty. I přesto ale nezapomeňme: na evangelizaci bychom se 

měli všichni - každý svým způsobem - cílevědomě připravovat. Mladí především. I proto existuje v Evropě stále více 

evangelizačních škol... 

  

POSLEDNÍ SLOVO MÁ INFORMATIKA: Hádají se informační systémy. „Já všechno najdu“ vykřikuje Google. 

„Já všechno vím“ chlubí se Internet. „Já všechny spojím“ povídá Facebook. Ozve se elektřina: „Uklidněte se vážení, 

mám všechno pod kontrolou“. 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 19.11. –33. neděle v mezidobí 1. čtení  

– Př 31,10-13.19-20.30-31, 2. čtení – 1 Sol 5,1-6, Evangelium – Mt 25,14-

30 

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

