
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 2. listopadu 2014 do 9. listopadu 2014 
 

 

 

 
 

 

 

     Pondělí 3. listopadu – SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA 

09:00 - mše sv. v Penzionu (PPM) 

Úterý 4. listopadu – SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 

07:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA ZDEŇKA NOVÁKA, RODIČE A ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ Z TĚCH RODŮ A DUŠE V 

OČISTCI 

Středa 5. listopadu – STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA JOSEFA ZAVŘELA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ PŘÍBUZNÉ 

Čtvrtek 6. listopadu – ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
09:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele ve Slatině 

Pátek 7. listopadu – PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – první pátek v měsíci 

ZA RODINU DANIELOVU, MERVARTOVU A ODLOŽILOVU 

Sobota 8. listopadu – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

16:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

Neděle 9. listopadu – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 

07:00 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

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

ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, SESTRU MARII A RODIČE Z OBOU STRAN 
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 

17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA LIBUŠI ŠTEROVOU 
 

 Příští sobotu 8.11.2014 se uskuteční farní výlet do Olomouce. Mši sv. oslavíme v poutní Bazilice 

Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, dále si prohlédneme katedrálu sv. Václava, Sarkandrovu kapli, 

kostel sv. Michala a projdeme se historickým centrem univerzitního města. Cena 340 Kč. Nahlásit se a 

zaplatit zájezd můžete hned po mši sv. před kostelem Radce Blajdové (tel. 775 391 600). 

 Farní knihovna dnes nabízí speciální nabídku nových dětských knih s ilustracemi Venduly Hegerové. 

Dále jsme pro vás připravili knihy o svatých, kde si můžete vyhledat informace o vašich patronech. Díky 

vaší podpoře do třídílné pokladničky budeme moct obohatit nabídku o nové knihy. Děkujeme. Již příští 

týden se můžete těšit na knihy italských autorů. Nabízíme také zdarma k rozebrání vyřazené knihy. 

K dispozici ve vchodu do kostela.  

 Zveme Vás dnes od 16:00 do chrámu sv. Vavřince na Dušičkový koncert. Během koncertu zazní Symfonie 

h Moll od Franze Schuberta, Korunovační mše od W. A. Mozarta a další skladby. Účinkují pěvecké sbory 

Familia Cantorum, Campanula, Novobydžovský chrámový sbor, sólisté Lucie Hájková z Národního divadla 

v Praze, Radka Hudečková, Mgr. Milan Motl a Leoš Krejčí. Hraje Vysokomýtský komorní symfonický 

orchestr, na varhany Jiří Fuks, řídí Ladislav Kulla. Vstupné dobrovolné. 

 Nabízíme k prodeji za 10 Kč novénu k výročí královehradecké diecéze. K dispozici před kostelem. 

 V pondělí 3. 11. 2014 se koná od 18:30 u baptistů další večer kurzu Alfa. Přednášku na téma „Proč a jak 

číst Bibli?“ přednese Zdeněk Spilko. Na farním webu najdete odkaz na nové fotografie z Alfa večerů. 

 Ve čtvrtek 6.11.2014 se v rámci vikariátního setkání koná koncelebrovaná mše sv. v nově 

rekonstruovaném kostele ve Slatině. Je zajištěn autobus, který odjíždí v 8:30 od bazénu. Další zastávky 

Ledax, Penzion. 

 Další setkání těch, kt. by se rádi připravili na přijetí svátostí v dospělosti, proběhne 6.11.2014 od 19 hod. 

 Ve čtvrtek 6.11.2014 bude od 14:30 do 16:00 zpovídat v kostele sv. Vavřince P. Kunert. 

 Dne 1. listopadu 2014 odpoledne a 2. listopadu 2014 po celý den je možno získat při návštěvě 

kteréhokoli kostela plnomocné odpustky, které jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří 

obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se 

při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 25. 10. do 8. 11.2014 (nová úprava na dobu 7 let) je 

Neděle 2. listopadu – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

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

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 

14:45 - společná modlitba za zemřelé u centrálního kříže na hřbitově ve VM 

17:30 - mše sv. v kapli na faře (PPM) ZA NAŠE ZEMŘELÉ 



možno získat denně po splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v 

očistci. A to - navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech 

lze takto získat odpustky částečné. 
 

Evangelium Mt 5,1-12a 
1
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. 
2
Tu otevřel ústa a učil je: 

3
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 

4
Blaze těm, 

kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 
5
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 

6
Blaze těm, kdo 

hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
7
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou 

milosrdenství. 
8
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 

9
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni 

budou nazváni syny Božími. 
10

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království 

nebeské. 
11

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 
12

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před 

vámi. 
 

28.10.2014 byl po celkové opravě znovu vysvěcen biskupem J. Kajnekem KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

NA SLATINĚ. Mše sv. zde budou každou 2. a 4. neděli od 7 hod ráno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA VÍKENDU na Vranicích se zúčastnilo celkem 56 lidí. Zajímavé bylo setkání se skupinou 

hluchoněmých a jejich tlumočníkem. Další 

fotografie najdete na našem webu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM: V 

příštích ohláškách vám představíme 

člena ekonomické rady Bc. Jana 

Kopeckého. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU:  Novákovi jedou na dušičky a paní oznamuje manželovi: „Na ten 

hřbitov se musím pořádně obléknout a namalovat, abych byla hezká! Mám tam jednoho známého.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ…: Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce: 

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... 

Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce... 

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná 

je vaše odplata v nebesích Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky?" a Ondřej řekl: "A to se máme učit 

nazpaměť?" a Jakub řekl: "Bude se z toho psát písemka?" a Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?" 

Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich. A Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným 

životem?" a Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?" Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by 

mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti. 

A Ježíš zaplakal... 

 
 

http://www.katolik.vmyto.cz/; mail: rkf vmyto@tiscali.cz; tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli – Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

1. čtení – Ez 47,1-2.8-9.12; 2. čtení – 1Kor 3,9c-11.16-17; Evangelium – Jan 2,13-22 

 


