
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 20. prosince 2015 do 1. ledna 2016 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 21. prosince 

                              16:00 – mše sv. v Penzionu (P. Jan Barborka), od 15:30 – svátost smíření 

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

ÚTERÝ 22. prosince 

06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

STŘEDA 23. prosince 

                              17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti, 17:45 – společné modlitby 

                              18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                           ZA UZDRAVENÍ A BOŽÍ POMOC A OCHRANU 

ČTVRTEK 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN MŠE SV. Z VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 

Jesličky: 15–16 h.  16:00 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

20:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

22:00 – mše sv. v Zámrsku (PPM)                                               Musica da Chiesa: J.J.Ryba: 

24:00 – půlnoční mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) Česká mše vánoční II  

PÁTEK 25. prosince – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

Jesličky: 14–16 h. 08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl + jáhen J. Roušar) 

SOBOTA 26. prosince – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVO MUČEDNÍKA 
Jesličky: 14–16 h. 08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODIN KYNŠTOVÝCH, NOVOTNÝCH, 

MICHALCOVÝCH A HALVOVÝCH 

10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

16:00 - mše sv. v Zámrsku (PJK) 

NEDĚLE 27. prosince – SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

Jesličky: 14–16 h.  07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NAŠE RODINY 

                                           (křtiny Ondřeje Roušara, po mši sv. žehnání vína „lásky sv. Jana“) 

10:10 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

                               17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P.Mannl + jáhen J. Roušar) 

PONDĚLÍ 28. prosince – ČTVRTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 29. prosince – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

STŘEDA 30. prosince – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁN) 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti, 17:45 – společné modlitby 

18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ČTVRTEK 31. prosince – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ (SVATÉHO SILVESTRA) 

16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                                                                                                        Společné poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

  PÁTEK 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Jesličky: 14–16 h  08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                              10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

                    13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

                             17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)   
 

 V pondělí 21.12. se uskuteční od 18:30 pro děti a od 19:00 pro dospělé v Husově ul. poslední večer kurzu 

Alfa pro Romy. Přednášku na téma A co církev? přednese P. Jan Barborka. 

 

NEDĚLE 20. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

10:10 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)    

 



 V pondělí 21.12. nás zve ČKA a Církev československá husitská ne medovinu pod vánočním stromem. 

Akce se koná na nám. Přemysla Otakara II. od 10:00. V nabídce bude také svařené víno, palačinky a 

zelňačka, výtěžek bude poskytnut OS Berenika. 

 V úterý 22.12. se po rorátní mši sv. uskuteční na faře setkání nejen seniorů, ale zvláště také oslavenců. 

 V úterý 22.12. od 13:00 prosíme o pomoc s instalací vánočních stromků a od 15:00 zdobením v kostele sv. 

Vavřince. Nainstalován bude také keramický betlém, který vyráběly děti z naší farnosti pod záštitou Orla. 

 V úterý 22.12. se koná v 17:00 vánoční koncert v kostele v Zámrsku. 

 Na Štědrý den 24.12. zveme od 14:00 na Živý ekumenický Betlém ke kostelu Nejsvětější Trojice. Domů si 

budete moct odnést betlémské světlo. 

 V sobotu 26.12. nás zve od 17:00 Církev bratrská do Šemberova divadla na 16. Benefiční Vánoční koncert 

pod názvem Poprockové Vánoce – Ke slávě Tvé. Hraje skupina NAAM, Rock Solid Band. Vstupné 100 

Kč, výtěžek koncertu bude věnován Naději Vysoké Mýto.  

 Na svátek sv. Jana Evangelisty, kdy slavíme zároveň svátek Svaté Rodiny, máte možnost si přinést vína 

k požehnání před obětní stůl. 

 Slovíčko na týden: I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a 

smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Iz 54,10 Úkol: Obdaruj někoho blízkého. 

 Branou milosrdenství v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové můžete projít: po-pá 9-12,13-15, 17-

19:30, so 9-12, ne 13-15. V pátek 1.1.2016 bude v 9:30 otevřena brána milosrdenství v poutním kostele 

Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži a v 10:30 v kostele Narození Panny Marie v Želivě. Podrobný 

program na plakátku ve vitríně. 

 Blíží se konec kalendářního roku a obracíme se na vás s výzvou, abyste podali návrhy, koho bychom za 

farnost mohli nominovat na udělení Výroční ceny města. Návrh musíme podat do 10. 1. 2016. 

 Je možné zapisovat mše svaté na 1. pololetí roku 2016. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 13.12 2014 byla 4.634 Kč. Na misijní pohledy se vybralo ve 

farnosti VM 730 Kč, Misijní klubko 835 Kč. 
 

Evangelium Lk 2,1 – 14    
 

V sobotu 19.12.2015 jsme se v katedrále sv. Mikuláše v Českých 

Budějovicích rozloučili s biskupem Mons. JIŘÍM PAĎOUREM. Z obce 

Vraclav, kde se pan biskup narodil, byl vypraven autobus s poutníky, kteří 

ho chtěli na poslední cestě doprovodit. Na zpáteční cestě někteří z nich na 

svého rodáka zavzpomínali:  

Maruška Drdajová: Jirka byl člověk, s kterým jsme prožili kus svého 

dětství. Byl vysvěcený v roce 1975 a dva roky po svěcení byla moje mamka 

v Mariánských Lázních na léčení a Jirka tam měl svoje první kněžské působiště. Kostel byl plný lidí, šlo za ním 

hodně mladých lidí a on se nebál mluvit. Ostatní říkali mamce: Paní Hořčičková, vy máte kontakty. Ale brzy ho 

sesadili.. Maminka říkala: Já už tady nebudu, ale z Jirky bude velký člověk. Další historka se stala před pár 

lety, když jsem jela v zimě autem, dostala jsem smyk a ocitla se s autem na poli. Byla tma. A najednou se ke mně 

blížil nějaký člověk, měla jsem strach, ale byl to Jirka Paďour a říkal mi: To jsem rád, Maru, že se ti nic 

nestalo. Od té doby vím, že Jirka stojí nade mnou… Také vzpomínám na poslední setkání s ním na letošní pouti 

na Knířově, kde říkal P. Kulhavému: Vy mě ještě přijdete vyprovodit. Budu na něj stále vzpomínat. 

Ladislav Novák: Při jedné májové, kde jsem ministroval spolu s Jirkou a Jendou (Hořčičkou), se nám stalo, že 

se zabouchly hlavní dveře do kostela. Jdou otevřít jenom zvenku. Jirka tehdy vymyslel plán, přistavili jsme máry 

a z kůru z okýnka jsme vylezli ven, abychom mohli kostel otevřít. Jiří mi také při práci dával výuku křesťanství. 

Říkal: Lidé se nejvíc bojí smrti. Ale my křesťané máme jednu 

výhodu – naději na vzkříšení. Pozemským životem by nic skončit 

nemělo.  

Jan Hořčička: Když jsme spolu jednou ministrovali, bylo to ještě 

čelem k hlavnímu oltáři, tak jsem nesl misál, tak jsem brkl a jak 

jsem byl drobný, Jiří mě chytil a nasměroval správným směrem. 

P. Pavel Mistr: Když jsme na jaře chtěli pozvat otce biskupa Jiřího na knířovskou pouť, tak se nám ze 

zdravotních důvodu omluvil. Ale když slyšel, že nám účast přislíbil i 94-letý P. Josef Kulhavý, tak to znovu 

přehodnotil a řekl: Když přijede P. Kulhavý, tak to já přijedu taky…A bylo to moc hezké setkání.  
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ŘIDIČKA: Zimní plískanice, a manželka za volantem povídá manželovi: „To je 

dneska smog, že není vidět na krok.” „Když si sundáš ten igelit z předního okna, třeba se vyčasí.” 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Svátek svaté Rodiny 

1. čtení – Sir 3.3-7,14-17a, 2. čtení – Kol  3,12-21, Evangelium – Lk 2,41-52 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

