Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 20. října do 27. října 2019
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)
PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA 2019 – PONDĚLÍ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 22. ŘÍJNA 2019 – ÚTERÝ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ, SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
13:00 – mše sv. při pohřbu pana Vladimíra Lněničky (PPM)
STŘEDA 23. ŘÍJNA 2019 – STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA VÁCLAVA A BOŽENU ŠTANCLOVY
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2019 – ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
PÁTEK 25. ŘÍJNA 2019 – PÁTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NENAROZENÉ DĚTI
SOBOTA 26. ŘÍJNA 2019 – SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:00 – modlitba sv. růžence v rámci misijního měsíce října
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA SCHEJBALA A ZA JEHO MANŽELKU
NEDĚLE 27. ŘÍJNA 2019 – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – slavnost výročí posvěcení kostela ve Slatině (PPM)
08:25 – modlitba sv. růžence přede mší sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA, RODIČE A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
Ne 20.10.: Děkujeme Sborečku za hudební doprovod při dnešní dětské mši sv. Po 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.
St 23.10., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.
Čt 24.10., 18:30, fara setkání Vesmírné mládeže. Na základě požadavku budou setkání probíhat ve čtvrtek.
Pá 25.10, 18:30, fara: Pokračuje biblická hodina
So 26.10. Výlet na Hostýn organizovaný Světélkem přednostně pro romské rodiny. Pokud se autobus zcela
nezaplní, nabízíme volná místa náhradníkům z naší farnosti. Odjezd v 6:50 od bazénu. Cena je dotovaná, doplatek
za dospělého 100 Kč, za dítě 50 Kč. Zájemci, hlaste se P. Mistrovi, vaše účast bude potvrzena ve čtvrtek do 20:30h.
Při sobotní a nedělní sbírce se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo ve dnech 12. – 13.10.2019 celkem: 5.548,- Kč.
Při sobotní a nedělní mši sv. ve dnech 5. a 6.10.2019 proběhlo ve všech farnostech sčítání všech lidí
na bohoslužbách. Návštěvnost v jednotlivých farnostech byla následující: farnost Vysoké Mýto – So 5.10. (celkem
34 lidí), Ne 6.10. (celkem 181 lidí), farnost Zámrsk – So 5.10. (celkem 17 lidí), farnost Vraclav – Ne 6.10. (celkem
42 lidí), farnost Knířov – Ne 6.10. (celkem 36 lidí). Počet návštěvníků bohoslužeb za všechny farnosti je 310 lidí.
Na Googlu Play si můžete stáhnout mobilní aplikaci Zpěvník pro scholy.cz. Jedná se o chytrý křesťanský
zpěvník, kde naleznete noty, akordy, texty písní, videa a nahrávky. Více viz https://zpevnik.proscholy.cz/
MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN:
Ne 20.10: Dnešní sbírka při mši sv. je určená na papežská misijní díla. V zadní části kostela si
můžete pořídit za dobrovolný příspěvek výrobky seniorů, dětí z náboženství a dětí z Misijního klubka.
Finanční výtěžek z jarmarku bude odeslán na misie v rámci projektu Papežského misijního díla.
Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Baťůžkového projektu.
Stále probíhá sbírka starých dioptrických brýlí pro Nigérii. Přinést je můžete do zadní části kostela sv. Vavřince.
DUŠIČKY:
Pá 1.11. a So 2.11. je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1.11. do 8.11. lze takto získat po
splnění 3 obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo

hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Svátost smíření ve VM: středa 30.10. v chrámu sv. Vavřince, P. Jan Kunert (16:00-17:25) a P. Pavel Mistr (16:0017:10) a dále na faře P. Pavel Mistr (cca 18:45-19:40) a P. Jan Pitřinec (cca 18:45-19:40).
Svátost smíření na Vraclavi: středa 30.10. P. Jan Pitřinec (17:45-18:30), P. Pavel Mistr (18:00-18:30).
Na stolku uprostřed chrámu sv. Vavřince budete moci do archu zapsat jména svých zemřelých a přiřadit je
k ostatním věrným zemřelým, za které bude v chrámu sv. Vavřince slavena mše sv. (So 2.11.). Seznam zesnulých se
ponese v obětním průvodu.
Pá 1.11., 17:30, mše sv. v chrámu sv. Vavřince: Slavnost Všech svatých
Pá 1.11., 19:00 – 20:00: Nikodémova noc. Během večera bude chrám sv. Vavřince osvětlen pouze svícemi a budete
mít možnost zapálit svíci před oltářem a vzpomenout na své zemřelé. Zpovídat bude P. Pavel Mistr.
So 2.11., 13:30, hřbitov ve VM: Společná modlitba za zemřelé u hlavního kříže na hřbitově
So 2.11., 17:30, chrám sv. Vavřince: mše sv. – Vzpomínka na všechny zemřelé
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:.
Pá 8.11. (od 18:00) – Ne 10.11. (ukončení obědem), Brno: Duchovní obnova pro dívky a svobodné ženy
od 15 do 37 let. Organizuje Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny.
Přihlášky do 4.11., více na tel. 605 256 132, e-mail: pokojadobro@frantiskanky.cz
EVANGELIUM: Lk 18,1-8 Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat:
„V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se
mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece
se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten
nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho
čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kdo je zobrazen na tomto detailu? Kde tento detail najdete v našem kostele?
Otázka z 13.10.: Kterému evangelistovi patří tento znak? Co na něm je a proč má tento
evangelista zrovna takovýto znak? Kde ho v kostele najdeme? Býk je symbolem evangelisty
sv. Lukáše, neboť jeho evangelium začíná obětí v chrámě. V kostele ho najdete na
svatostánku.
CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
12. katecheze papeže Františka z 16. října 2019, nám. sv. Petra: »Bůh nikomu nestraní«
Petr a sestoupení Ducha svatého na pohany (Sk 10,34-36)
Putování evangelia světem, popisované svatým Lukášem ve Skutcích apoštolů, provází svrchovaná Boží kreativita,
projevující se překvapivým způsobem. Bůh chce, aby se jeho děti překonáním každého stranictví otevřely všeobecnosti
spásy. Toto je účel: překonat stranictví a otevřít se všeobecnosti spásy, protože Bůh chce spasit všechny! Ti kdo se zrodí
z vody a z Ducha – pokřtění – jsou povoláni, aby vyšli ze sebe, otevřeli se druhým a byli si bližními ve společném životním
stylu, který proměňuje každý osobní vztah na zkušenost bratrství (srov. Evangelii gaudium, 87).
Svědkem tohoto procesu „sbratřování“, které chce v dějinách působit Duch svatý, je Petr, jenž je spolu s Pavlem
protagonistou Skutků apoštolů. Petr prožije událost, znamenající v jeho životě definitivní obrat. Během modlitby se mu
dostalo vidění v podobě jakési božské „provokace“, která jej přiměla ke změně smýšlení. Spatřil něco jako velký ubrus,
spuštěný shůry, ve kterém byli různí živočichové: čtvernožci, plazi a ptáci; a uslyšel hlas, který na něj volal, aby jedl jejich
maso. Reagoval jako pravý žid, odpovědí, že nic nečistého podle Mojžíšského zákona (Lv 11) nikdy nejedl. Nato mu hlas
důrazně pravil: »Co Bůh prohlásil za čisté, o tom neříkej, že je to poskvrněné« (Sk 10,15).
Touto událostí chce Pán přimět Petra, aby již nehodnotil dění a lidi podle kategorií čistého a nečistého, ale naučil se jít dál,
vidět člověka a úmysly jeho srdce. Člověk se totiž poskvrňuje nikoli tím, co do něho vchází zvenčí, nýbrž tím, co vychází
z jeho nitra, ze srdce (srov. Mk 7,21). Ježíš to řekl jasně.
Po tomto vidění Bůh posílá Petra do domu jednoho neobřezaného cizince, Kornelia, »setníka takzvané Italské čety. Byl
zbožný a bohabojný [..] dával lidu hodně almužen a vytrvale se modlil k Bohu« (Sk 10,1-2), ale nebyl židem. V tomto
pohanském domě Petr kázal ukřižovaného a vzkříšeného Krista a odpuštění hříchů pro kohokoli, kdo v Něho uvěří. Během
Petrovy promluvy sestoupil Duch svatý na Kornelia a jeho příbuzné. A Petr je pokřtil ve jménu Ježíše Krista (srov. Sk
10,48). Tato mimořádná událost – je to poprvé, co se děje něco takového – se donese do Jeruzaléma, kde bratři, pohoršeni
jeho jednáním, dělají Petrovi ostré výčitky (srov. Sk 11,1-3). [Říkali:] „Petr učinil něco, co překračuje zvyklosti a zákon!“
Proto mu činili výčitky. Po setkání s Korneliem je Petr svobodnější od sebe sama a více ve společenství s Bohem a s
druhými, protože uviděl Boží vůli uskutečněnou Duchem svatým. Může tak pochopit, že vyvolení Izraele není odměnou za
zásluhy, nýbrž znamením zdarma daného povolání zprostředkovávat božské požehnání pohanským národům.
Drazí bratři, učme se od prvního z apoštolů, že evangelizátor nesmí být překážkou tvořivému působení Boha, který »chce,
aby se všichni lidé zachránili« (1 Tim 2,4), nýbrž tím, kdo usnadňuje setkání srdcí s Pánem. A jak se chováme my ke svým
bratrům, zvláště k těm, kteří nejsou křesťany? Jsme jim překážkou pro setkání s Bohem? Bráníme jejich setkání s Otcem
anebo ulehčujeme? Prosme dnes o milost žasnout nad Božími překvapeními, nepřekážet Boží tvořivosti, nýbrž rozpoznávat a
podporovat vždy nové stezky, kterými Zmrtvýchvstalý sesílá svého Ducha na svět, přitahuje srdce a dává se poznat jako
»Pán nade všemi« (Sk 10,36).
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na příští neděli (27.10.2019): 30. neděle v mezidobí,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a, 2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18, Evangelium: Lk 18,9-14
www.instagram.com/katolik.vmyto/

