
 Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 4. listopadu do 11. listopadu 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 5. LISTOPADU – PONDĚLÍ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                14:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

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

ÚTERÝ 6. LISTOPADU – ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 7. LISTOPADU – STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová) 

                  17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA KARLA POLÁČKA A MANŽELKU BOŽENU 

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

ČTVRTEK 8. LISTOPADU – ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ    

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

PÁTEK 9. LISTOPADU – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNKSÉ BAZILIKY 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

SOBOTA 10. LISTOPADU – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE    
 16:00 – poutní mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)   

                     17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 ZA PANÍ LIBUŠI ŠTÉROVOU A ZA RODINU VAŇKOVU A ŠTÉROVU 

NEDĚLE 11. LISTOPADU – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    
                     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN,  

               SESTRU MARII, BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU 
       10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

        13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Z kostela si můžete odnést letáček s modlitbami pro zemřelé, který můžete dát i těm, kteří do kostela nechodí, třeba i 

při návštěvě hřbitova… 

 V trojdílné pokladničce můžete podpořit charitativní dílo Mary´s meal, jehož myšlenkou je, aby každé dítě mělo 

v místě vzdělání možnost jednoho teplého jídla denně – za 421 Kč na celý rok! Peníze odešleme společně za farnost, 

nebo se můžete zapojit i sami do podpory tohoto díla. Další příležitostí, jak ho podpořit, bude předvánoční jarmark 

16.12. Rádi bychom také zorganizovali dílnu s výrobou adventních věnců, do které bychom chtěli především pozvat 

rodiče s dětmi, a to ve čtvrtek 22.11. odpoledne. Vyrobené věnce si pak budete moci zakoupit v kostele a tím přispět 

na Mary´s meal. Zájemci o výrobu adventních věnců, hlaste Marii Motyčkové nebo ve farní kanceláři. Děkujeme. 

 V zadní části kostela ve Vysokém Mýtě si můžete pravidelně zakoupit za 15 Kč poslední číslo Katolického týdeníku.  

 Po 5.11., 18:30-20:30, fara ve VM: pokračuje další setkání Semináře Život v Duchu Svatém. V sobotu 10.11. 

nezapomeňte od 14:00 na modlitbu za vylití Ducha Svatého.  

 St 7.11., fara ve VM, po mši sv. cca v 18:30: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

 Do květinových skupinek hledáme 1- 2 osoby k výpomoci. Děkujeme.  

 Od Pá 16.11. – do poloviny ledna 2019, chrám sv. Vavřince: Putovní výstava na podporu projektu Adopce  

na dálku. Výstava bude umístěna přímo v prostorách chrámu sv. Vavřince. Jedná se o 10 rámů s fotkami indických 

dětí a o 10 rámů s fotkami absolventů projektu Adopce na dálku. V den zahájení výstavy tj. v pátek 16.11. po mši sv. 

cca v 18:15 bude přímo v kostele nebo na faře ve VM beseda o projektu Adopce na dálku a o životě indických dětí.  

 Ne 11.11.: příští neděli bude při mši sv. sbírka určená Na pojištění kostelů a dalších církevních budov 

 Ne 18.11.: dveřní sbírka v Den Bible, bude zaslána Českému katolickému biblickému dílu a České biblické 

společnosti. 

 Pá 30.11.- So 1.12., Deštné v Orlických horách: Vesmírný víkend pro děti z náboženství 

 Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 27.-28.10.-2018 při mši sv. ve VM se vybralo: 4.779,-Kč. Děkujeme!  

 Sbírky jednotlivých farností v měsíci září: sbírka Na církevní školství ze dne 2.9. – farnost Vysoké Mýto 9.638,- Kč, 

farnost Knířov 185,- Kč, farnost Vraclav 863,- Kč, Zámrsk 350,- Kč, sbírka Na domácí hospicovou péči v diecézi ze 

dne 30.9. – farnost Vysoké Mýto 8.108,- Kč, farnost Knířov 385,- Kč, Vraclav 2.072,- Kč, farnost Zámrsk 740,- Kč 
 

 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE:   
 Do mobilu si můžete stáhnout v Google play novou aplikaci: Katechismus katolické církve. 

 Podívejte se na nový zajímavý web https://www.rehole.cz/ Najdete zde přehled všech ženských řeholí v ČR. 

 Rok 2019, Hradec Králové, budov a Nového Adalbertina: Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání. 
Vzhledem k zájmu, prezentovaného na pastorační radě, podávat přijímání pod obojí, přihlaste se prosím zájemci o 

kurz pro akolyty P. Mistrovi, abychom měli dostatečný počet akolytů. Termíny setkání: jsou vždy v sobotu: 19.1., 

NEDĚLE 4. LISTOPADU – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    
           09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FARNOSTI 

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

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  (PPM) 

 

https://www.rehole.cz/


16.2., 30.3. a 27.4., o víkendu 17.-19.5. se bude konat duchovní obnova na Hoře Matky Boží v Králíkách. Program 

kurzu je vyvěšen ve farní vitríně.  Přihlášky obdržíte ve farní kanceláři ve VM. Termín zaslání přihlášek do 5. ledna 

2019.  V případě potřeby více informací, kontaktujte paní Čiperovou, ciperova@bihk.cz.  

 So 10.11., Nový kostel v Litomyšli, od 8:30 do cca 16:00: Manželství to je výzva. 4. ročník setkání manželských 

párů – připraveno v ekumenické spolupráci (P. Zdeněk Mach, římskokatolický kněz a Daniel Kvasnička, kazatel CB). 

Sobotním setkáním provází Hesovi, manželský pár z jižních Čech.  Dotazy a přihlášky do 4.11.2018   na tel.  

733 619 141, e-mail: změna@novykostel.cz. Podrobný program viz na plakátě ve farní vitríně.  

 Pá 23.10. – Ne 25.10., Arcibiskupský seminář v Praze: Podzimní  TAMMÍM 2018 – duchovní víkend pro mladé 

muže od 15 do 30 let, nyní na téma „Totální nasazení pro Boha“. Nejedná se o „nábor do semináře“, ale o hezkou 

duchovní obnovu a možnost hledání vlastní mužské spirituality. Více informací na www.seminar-praha.cz, e-mail: tam 
  

EVANGELIUM: Mk 12,28b-34  Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze 

všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, 

celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám 

sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že 

on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako 

sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko 

od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. 

 

DÍLO MARY’S MEALS JE UŽ I V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice byla založena pobočka charitativní organizace Mary’s 

Meals (Mariino jídlo). Myšlenkou tohoto hnutí je dát dětem v nejchudších 

zemích světa jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, neboť to znamená 

zajistit jim lepší budoucnost. Iniciátorem díla Mary’s Meals, které dnes živí 

více než 1,36 miliónu dětí po celém světě, je Skot Magnus MacFarlane-Barrow. 

Stát se podporovatelem tohoto díla může prakticky každý, neboť náklady na 

jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 421 Kč. 
 

Jak se zapojit do díla Mary’s Meals? Podporovat toto dílo může opravdu každý, a to buď materiálně, nebo i 

dobrovolnickou prací při šíření informací o této iniciativě. 

Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 421 Kč. A to především díky dobrovolníkům 

jak na straně dárcovských zemí, tak i na straně obdarovaných. Pokud by se do toho díla zapojila například celá farnost, 

nabízí se zde mimořádná možnost financování jídla pro děti celé školy, kterou si může vybrat. 

Sbírkový účet u Komerční banky: 4410277/0100.  
Vítaní jsou také dobrovolníci, nejlepší je ozvat se buď na email: info@marysmeals.cz nebo telefon: +420 703 685 407. 
 

Mary’s Meals v České republice 
V České republice vznikla oficiální „pobočka“ Mary’s Meals teprve v březnu tohoto roku. 8. května se pak sešli členové a 

příznivci Mary’s Meals na Svatém Hostýně, kde poutí zahájili působení tohoto hnutí u nás. 

„V říjnu 2017 jsem se potkal se svojí kamarádkou Janou, která už delší dobu hledala někoho, kdo by pomohl dílu Mary’s 

Meals v České republice ´na nohy´. Jana mi doporučila k přečtení knihu od Magnuse ´Bouda, která krmí milion dětí´. 

Příběh Mary’s Meals se mě i moji manželky Lucy silně dotkl, a tak jsme oslovili několik dalších přátel, a během krátké 

doby jsme založili pobočku i u nás,“ uvedl Karel Nečesal, zakládající člen Mary’s Meals Česká republika z. s. 

„Naší prací v České republice je šířit dílo Mary’s Meals mezi lidmi, získávat dobrovolníky k této práci a získávat 

peněžní prostředky pro děti strádající hladem. Tyto prostředky pak posíláme (100% vybraných peněz, provozní náklady 

hradíme z jiných zdrojů) do centrály do Skotska, odkud jsou peníze posílány přímo na místa konkrétních pomocí,“ uvedl 

dále Karel Nečesal. Již nyní zajišťují dárci z České republiky jídlo pro žáky čtyř základních škol v africkém Malawi a 

řadu dalších dětí v nejchudších státech světa. 

Jak to všechno začalo? Charitativní organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus MacFarlane-Barrow, mladý 

muž ze Skotska. Když navštívil hladomorem sužované Malawi v jihovýchodní Africe, poznal tam matku umírající na 

AIDS, obklopenou svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní ambice, Edward 

odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít co jíst, a taky bych jednou rád chodil do školy.“ Tato jeho slova se stala 

základním pilířem díla Mary’s Meals, které dnes živí více než 1,26 miliónu dětí 

ve školách v 17 nejchudších zemích světa.  

Jaká je myšlenka Mary’s Meals? Vizí Mary’s Meals je, že každé dítě dostane 

jedno jídlo denně v místě svého vzdělání, a že lidé, kteří mají více, než 

potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších 

potřeb. Od samého počátku je strategií Mary’s Meals podávání jídel ve školách 

s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.  
 

Více informací o díle Mary’s Meals můžete získat na oficiálním 

webu: marysmeals.cz. Knihu Bouda, která krmí milion dětí si můžete vypůjčit 

ve farní knihovně. Převzato z: www.cirkev.cz  
 

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

tel. 465 420 983,  

rkfvmyto@tiscali.cz  

 Připravujeme se na příští neděli (11.11.): 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

1. čtení – 1Král 17,10-16, 2. čtení – Žid 9,24-28, Evangelium Mk 12,38-44 
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