Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 13. října do 20. října 2019
NEDĚLE 13. ŘÍJNA 2019 – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:25 – modlitba sv. růžence přede mší sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM
09:00 – mše sv. ze Slavnosti posvěcení kostela v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA FRANTIŠKA NOVÁKA PŘI PŘÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH
80. NAROZENIN A ZA CELÝ ROD
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA 2019 – PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PPM)
17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)
ÚTERÝ 15. ŘÍJNA 2019 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
17:00 – modlitba sv. růžence za misie
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 16. ŘÍJNA 2019 – STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ, SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) NA ÚMYSL DÁRCE
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 17. ŘÍJNA 2019 – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
PÁTEK 18. ŘÍJNA 2019 – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
17:00 – modlitba sv. růžence Misijního mostu modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 18:15 - modlitba za misie
ZA ANNU SUCHÁNKOVOU, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 19. ŘÍJNA 2019 – SOBOTA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)
17:00 – modlitba sv. růžence v rámci
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA MILENU KALHOUSOVOU A ZA OBA RODY
NEDĚLE 20. ŘÍJNA 2019 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (Misijní neděle)
08:25 – modlitba sv. růžence přede mší sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM
09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MISIE
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Ne 13.10., 14:00, Regionální muzeum: vernisáž výstavy 100 let skautingu ve VM. Výstava potrvá do 17.11.
St 16.10., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Náboženská výchova: Výuka ve VM bude probíhat na faře vždy v pondělí. 1.-2. třída 13:30-14:15, ostatní děti
14:20-15:05. Výuka na Knířově bude probíhat vždy v pátek ve škole v čase 12:30-13:15 a na Vraclavi vždy v pátek
ve škole v čase 13:45-15:30.
Pá 18.10., 18:30, fara setkání Vesmírné mládeže
Ne 20.10.: Příští neděli bude v chrámu sv. Vavřince ve VM dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček. Po dětské
mši sv. od 11:00 do 12:00 zveme všechny děti a dorost na společný bowling do Sportcentra ve VM. Na 11:00
jsou zamluvené 2 bowlingové dráhy.
Při sobotní a nedělní sbírce se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo ve dnech 5. – 6.10.2019 celkem: 5.011,- Kč.
Při sbírce na Církevní školství v diecézi ve dnech 14.- 15.9. se v jednotlivých farnostech vybrala následující částka:
farnost Vysoké Mýto 5.382,- Kč, farnost Vraclav 1.620,- Kč, farnost Zámrsk 510,- Kč, farnost Knířov 1.300,- Kč.
Všem dárcům děkujeme!
Ne 20.10: ve všech farnostech proběhne sbírka na papežská misijní díla.
Pan biskup udělil povolení k mimořádné výpomoci při donášení sv. přijímání nemocným (dle kán 230, § 3 CIC)
těmto mimořádným pomocníkům při podávání sv. přijímání: Radce Blajdové, Jiřině Smolákové a Erice Víškové.
Stanislavu Hermanovi, Petrovi Smolákovi a Jiřímu Zelenkovi navíc ještě udělil povolení k mimořádné výpomoci při
podávání Eucharistie v rámci liturgického slavení. Výše jmenovaným děkujeme za čas, který věnovali přípravnému
kurzu a za jejich ochotu ke službě farnosti.
MISIJNÍ MĚSÍC:
V rámci misijního měsíce zveme rodiny našich farností, aby se zapojily do Baťůžkového projektu.
Naplněné baťůžky (aktovky) pro děti z Malawi přineste prosím v neděli 20.10. do kostela. Seznam
do baťůžku je na stolku vedle ohlášek, bližší info na www.batuzkovyprojekt.cz a u paní Morávkové.
Dále se můžete zapojit do sbírky starých dioptrických brýlí pro Nigérii, kde mohou ještě posloužit
lidem v Africe. Přinést je můžete do zadní části kostela sv. Vavřince.

Po 14.10., 13:30-15:30, fara VM: zveme všechny děti nejenom z náboženství na výrobu výrobků pro misie.
Ne 20.10.: Misijní neděle s jarmarkem výrobků seniorů, dětí z náboženství a dětí z Misijního klubka.
EVANGELIUM: Lk 17,11-19 Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné
vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl,
řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se,
mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl:
„Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal
Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO
ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kterému evangelistovi patří tento znak? Co na něm je a proč má tento
evangelista zrovna takovýto znak? Kde ho v kostele najdeme?
Své odpovědi můžete zasílat na farní mail nebo hodit do schránky na faře…
Otázka z 6.10.: Kdo drží tento brk? Na jakém obraze je tento detail? Výřez ruky držící brk je
z oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie v presbytáři kostela. Jedná se o jedno z vrcholných děl
barokního malíře Petra Brandla, který v r. 1728 obraz pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
namaloval a sám podepsal (v pravém dolním rohu). Brk drží apoštol Jan Evangelista, do jehož tváře
vtiskl autor obrazu své vlastní rysy.
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
11. katecheze papeže Františka z 9. října, nám. sv. Petra: »nástroj, který jsem si vyvolil«
Šavel, z pronásledovatele šiřitelem evangelia (Sk 9,3-6)
Počínaje ukamenováním Štěpána, objevuje se ve Skutcích apoštolů postava, která vedle Petra vystupuje nejčastěji a má
nejpronikavější vliv: »mladý muž, který se jmenoval Šavel« (Sk 7,58). Zpočátku je líčen jako ten, kdo schvaloval
Štěpánovu smrt a »pustošil křesťanskou obec« (Sk 8,3); potom se však stane nástrojem, který je vyvolen, aby hlásal
evangelium pohanům (srov. Sk 9,15; 22,21; 26,17).
Pověřen veleknězem se Šavel vydává hledat a zatýkat křesťany. Vy, kteří pocházíte z národů, které prožily diktaturu,
dobře chápete, co znamená vyhledávání a zatýkání. To dělal Šavel. A činil tak v přesvědčení, že slouží Zákonu Páně.
Lukáš říká, že Šavel »soptil hněvem a hořel touhou zabíjet učedníky Páně« (Sk 9,1). Byl v něm dech smrti, nikoli
života. Mladý Šavel je nesmlouvavý, to znamená nesmiřitelný vůči těm, kdo smýšlejí jinak než on, absolutizuje vlastní
politickou či náboženskou identitu a redukuje druhého na potenciálního nepřítele, s nímž je nutno bojovat . U Šavla se
náboženství proměnilo v ideologii, náboženskou ideologii, sociální ideologii, politickou ideologii. Teprve potom, co je
proměněn Kristem, bude učit, že opravdový zápas je veden »ne proti nějaké obyčejné lidské moci [...] ale proti těm,
kdo mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům« (Ef 6,12). Bude učit, že boj nemá být veden proti lidem,
nýbrž proti zlu, které podněcuje jejich skutky.
Šavlova rozhněvanost a konfliktnost každého nutí položit si otázku: jak žiji svoji víru? Jdu vstříc druhým anebo proti
nim? Patřím do všeobecné církve (dobrých i zlých, všech) anebo vyznávám selektivní ideologii? Klaním se Bohu nebo
dogmatickým formulacím? Jaký je můj náboženský život? Činí mne vyznávaná víra v Boha přátelským anebo
nevraživým vůči těm, kdo jsou jiní než já?
Lukáš vypráví, že zatímco Šavel je zcela soustředěn na vymýcení křesťanské obce, Pán se v jeho stopách dotýká jeho
srdce a obrací jej k Sobě. Taková je Pánova metoda: dotýká se srdce. Vzkříšený se chápe iniciativy a cestou do
Damašku se Šavlovi zjevuje. Tato událost je ve Skutcích apoštolů podána celkem třikrát (srov. Sk 9,3-19; 22,3-21;
26,4-23). Zdvojením »světla« a »hlasu«, typickým pro božské zjevení, se Vzkříšený ukazuje Šavlovi a ptá se jej po
důvodech jeho bratrovražedného běsnění: »Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?« (Sk 9,4). Vzkříšený zde plně
zjevuje Svoje existenciální sjednocení s těmi, kdo věří v Něho. Úder proti členu církve je úderem proti samotnému
Kristu! Také ti, kteří jsou ideology, protože chtějí - v uvozovkách - „čistotu“ církve, zasazují úder Kristu.
Ježíšův hlas říká Šavlovi: »Jdi do města, Tam ti bude řečeno, co máš dělat« (Sk 9,6). Když se však Šavel postavil na
nohy, nic neviděl, oslepl. Ze silného, pánovitého a nezávislého muže se stal muž slabý, ubohý a odkázaný na druhé.
„Záře Zmrtvýchvstalého jej oslepuje, a tak se také na povrchu vyjevuje, co bylo jeho vnitřní skutečností, jeho slepota k
pravdě, ke světlu, kterým je Kristus“ (Benedikt XVI., Katecheze na generální audienci, 3. září 2008). Setkáním „těla na
tělo“ mezi Šavlem a Zmrtvýchvstalým začíná proměna vyjevující Šavlovu „osobní paschu“, jeho přechod ze smrti
k životu. To co dříve považoval za chloubu, je nyní »bezcenný brak«, který je třeba odložit, aby dosáhl pravého zisku,
kterým je Kristus a život v Kristu (srov. Flp 3,7-8). Pavel přijímá křest, který pro Šavla jako pro každého z nás
znamená nový život a vede k novému pohledu na Boha, na sebe i na druhé, kteří se z nepřátel stávají bratři v Kristu.
Prosme Otce, aby tak jako Šavlovi dal i nám zakusit dopad Svojí lásky, která jedině může z kamenného srdce učinit
srdce z masa (srov. Ez 11,15), jež je schopno pojmout »v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš« (Flp 2,5).
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Říká dědeček své manželce na gauči před televizí: „Říkám si, Boženko,
že všechno stojí za starou belu. Artróza mnou cloumá, jet na dovolenou je drahé, děti se nám odcizily, všude kolem
samá špína, teď ještě ta krize… A tak mě napadá: co kdybychom se začali mít rádi?“
www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto/

Připravujeme se na příští neděli (20.10.2019): 29. neděle v mezidobí,
1. čtení: Ex 17,8-13, 2. čtení: 2 Tim 3,14-4,2, Evangelium: Lk 18,1-8

