
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 9. listopadu 2014 do 16. listopadu 2014 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pondělí 10. listopadu – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

13:30 – mše sv. při pohřbu pana Jaroslava Bezdíčka v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

16:00 – bohoslužba slova v penzionu (E. Loskotová) 

Úterý 11. listopadu – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA 

06:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

Středa 12. listopadu – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, RODIČE A ŽIVÉ I ZEMŘELÉ TOHO RODU 

Čtvrtek 13. listopadu – PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY 
17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA MILOSLAVA VOSTŘELA, JEHO RODIČE A SOUROZENCE 

Pátek 14. listopadu – PÁTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ZA RODINU SEHNALOVU, PETRASOVU, KOUKALOVU A MIKULECKÝCH 

Sobota 15. listopadu – SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

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

   16:00 – poutní mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PPM), hraje a zpívá Musica 

da Chiesa 

Neděle 16. listopadu – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), hraje Sboreček 

ZA RODINY BUREŠOVU, LOSKOTOVU, KONÁRKOVU, FRANKOVU A 

HALOUSKOVU 
10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 

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

 Po ranní mši sv. si můžete vybrat knížku z knihovny přímo před kostelem. Dnes se můžete těšit na knihy 

italských autorů, jak beletrii, tak i náboženskou literaturu (např. od Chiary Lubich nebo Bruna Ferrera), 

dále knihy o italských svatých nebo třeba i průvodce po Římě. Příští týden, kdy si budeme připomínat Den 

Bible, pro vás připravíme knihy o Písmu sv. a dále pak knihy o výchově dětí a mládeže.   

 V pondělí 10.11.2014 se koná od 18:30 na římskokatolické faře další večer kurzu Alfa. Přednášku na téma 

„Jak nás Bůh vede?“ přednese P. Pavel Mistr. Budeme rádi, když nás podpoříte napečením něčeho 

sladkého na pondělní setkání. Děkujeme. 

 Gymnázium Vysoké Mýto nás zve v pondělí 10.11.2014 od 17 hod do Husova sboru na koncert Bonifantes 

chlapeckého sboru z Pardubic. Koncert se pořádá k mezinárodnímu dni studentstva. Vstupné 50 Kč. 

 Další setkání těch, kteří by se rádi připravili na přijetí svátostí v dospělosti, proběhne ve čtvrtek 

13.11.2014 od 19:00 hod na faře.  

 Ve čtvrtek 13.11.2014 se koná od 19 hod v jídelně vraclavského kulturního domu cestopisná přednáška pana 

Mgr. Františka Krampoty s názvem "Filipíny-země 7 107 ostrovů". Občerstvení je zajištěno. 

 V neděli 16.11.2014 vás zveme od 18:30 do kostela sv. Vavřince na koncert za dešťovou vodu. V letošním 

roce se můžete těšit na křesťanské písničky romské hudební skupiny Amen Sam z Třebechovic. Dále 

vystoupí Anežka Jiskrová s Láďou Benešem a Marek Čáp s dětmi. Koncert nám má nejen přinést finanční 

podporu, ale také nám má udělat radost. 

 Na webu jsou doplněné fotogalerie s fotkami ze slavnostních mší sv. v nově opraveném kostele ve Slatině. 

 Další setkání žen Aglow se uskuteční v úterý 25.11.2014 od 18:30 ve sborovém domě Bratrské jednoty 

baptistů. Hostem bude Míla Kotoučková a její svědectví se jmenuje „Matkou na plný úvazek aneb 

nenechat se zlomit“. Je o tom, co prožívá žena, která se těší na narození svého prvního potomka a on přijde 

na svět postižený. 

 Nedělní sbírka ve farnosti VM dne 2. 11.2014 byla 3.811 Kč 

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 ŠTÉROVOU 

 

 



 

Evangelium / Jan 2,13-22 
13

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 
14

V 

chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. 
15

Udělal si z provazů bič a 

všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel. 
16

a 

prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ 
17

Jeho učedníci si 

vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví. 
18

Židé mu řekli: „Jakým znamením nám prokážeš, 

že to smíš činit?“ 
19

Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“ 
20

Tu řekli Židé: 

„Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“ 
21

On však mluvil o chrámu 

svého těla. 
22

Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i 

slovu, které Ježíš pověděl. 
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                                Bc. JAN KOPECKÝ 

Pan Jan Kopecký je členem ekonomické rady.  Narodil se v Nové Vsi u Jarošova a od roku 

1975 bydlí ve Vysokém Mýtě. Po ukončení studia na střední škole elektrotechnické 

pracoval jako mechanik na vysílači, dále u spojů a v televizní opravně. Poté pracoval jako 

mistr odborné výchovy, 10 roků jako ředitel Domova penzionu pro důchodce a od roku 2004 na 

Krajském úřadě v Pardubicích, a v současné době pracuje jako referent na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí ČR.  Při zaměstnání dálkově vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci 

Králové, obor sociální a charitní práce.   

Dlouhá léta byl starostou Orla, od roku 1990 se pak věnuje především dětem a mládeži v Orlu. S manželkou 

Marií mají tři dospělé děti a čtyři vnoučata. Spolu také pravidelně navštěvují setkání v rámci hnutí Focolare.   

Jak a kdy začal váš život z víry? Pocházím z katolické rodiny. Ve společenství katolické mládeže jsem hledal 

smysl života a vztah s Bohem. Tam jsem také poznal svou budoucí manželku. Oba jsme i díky společenství 

mládeže poznali přitažlivost a plody křesťanského života. 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Po příchodu do Vysokého Mýta nás často navštěvoval P. Jaroslav 

Lang. Určitým způsobem mě ovlivnil také strýc manželky P. Václav Kovář, který byl farářem na Šumavě. I v 

současné době se scházíme s rodinami nad „Slovem života“, které mi pomáhá v každodenním životě.  

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? „Miluj bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,39) Připomíná mi, jak 

je důležité, abychom dělali druhým to, co chceme, aby druzí činili nám, a snažím se to ve svém životě 

uskutečňovat. Láska je hodnota nad jiné.    

Máte nějakého oblíbeného světce? Mým oblíbeným světcem je sv. František z Assisi, jeho životní styl mít 

radost z maličkostí, které nás obklopují. Jeho motem je: „Žijte vždy v radosti. Ta radost vyvěrá z čistoty srdce a 

z vytrvalosti v modlitbě.“ 

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Román polského spisovatele Henryka 

Sienkiewicze „Quo vadis“, hlavní myšlenkou díla je ukázat pravé hodnoty člověka a toto téma je aktuální i 

dnes. Jedinou jistotou člověka, jedinou jeho nadějí je Bůh. 
 

V příštích ohláškách vám představíme člena ekonomické rady Jaroslava Truhláře. 

 
 

Celou fotogalerii z výletu do Olomouce si můžete prohlédnout 

ve fotogalerii farnosti, na kterou najdete odkaz na našich 

webových stránkách. Výlet se podařil, počasí nebylo vůbec 

špatné a nakonec (skoro) každý našel svého anděla strážného, 

který se mu snažil dělat radost po celý den.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Na ministerstvo přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici: „Toto 

ministerstvo je velké, že?" „To víte, že ano!" „A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?" „No, řekl bych, že 

necelá polovina." 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ DĚDEČEK:  Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit. Upažit, připažit, upažit. 

Po půl hodině se ho babička ptá: “Tak co, kolik jsi už shodil?” “Dvě vázy.” 

 

 

 
 

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

Připravujeme se na příští neděli – 33. neděle v mezidobí 

1. čtení – Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení – 1Sol 5,1-6; Evangelium – Mt 25,14-30 

 


