
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 3. ledna 2016 do 10. ledna 2016 
 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 4. ledna – PONDĚLÍ PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

16:00 – mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 16:00 – mše sv. v Naděje (PPM) 

ÚTERÝ 5. ledna – ÚTERÝ PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

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

STŘEDA 6. ledna – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM  

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

            ZA KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY A ZA VŠECHNY POTŘEBNÉ 

ČTVRTEK 7. ledna – SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORU 

                              13:30 – mše sv. při pohřbu paní Ladislavy Víchové (P. Jiří Heblt, PPM) 

PÁTEK8. ledna – PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

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

SOBOTA 9. ledna – SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

08:00 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM) ZA FERNANDU CATANESI 

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

NEDĚLE 10. ledna – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

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 FRANTIŠKA ŽOČKA, MANŽELKU A ROD LNĚNIČKŮ 
10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 

17:30  - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA RODINU TALACKOVU, ZELENKOVU, 

MACHÁČKOVU, ČÁSTKOVU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 
 

 Dnes je výstav Nejsvětější Svátosti do 12:00 v kostele a od 15:00 do 17:30 v kapli na faře.  

 Ve dnech 3.-10.1.2016 probíhá Tříkrálová sbírka. V neděli 10.1.2016 po ranní mši svaté projde kostelem 

průvod tří králů. Bude možno přispět do kasičky na tříkrálovou sbírku. Děti srdečně zveme ke koledování. 

 V naší diecézi budou otevřeny další brány milosrdenství: v sobotu 2.4.2016 otevře biskup Jan Vokál bránu 

milosrdenství v kostele sv. Alfonse v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v Českomoravské 

Fatimě v Koclířově u Svitav a v neděli Božího milosrdenství 3.4.2016 při mši svaté v 10:00 otevře pomocný 

biskup královéhradecký Josef Kajnek bránu milosrdenství v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na 

Hoře Matky Boží v Králíkách. Obě brány budou otevřeny do konce Svatého roku milosrdenství. 

 Příští neděli budete mít možnost si po mši sv. v kostele zakoupit v rámci knihovny didaktické hry pro děti. 

 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. 

 Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí bude ve čtvrtek 7.1.2016 od 19:00 na faře. 

 Ve středu 13.1.2016 se bude konat od 19:30 setkání pastorační rady.   

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

 Nedělní sbírky ve farnosti Vysoké Mýto dne 24.12  byla 3.871 Kč, 25. 12. 9.057, 27. 12. 4.227 Kč 
 

Evangelium / Mt 2.1-12 Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci 

od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu 

přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona 

z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‘A ty, 

Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude 

panovat mému izraelskému lidu.’“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta 

hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych 

se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před 

nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do 

domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, 

kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. 
 

NEDĚLE 3. ledna – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

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

          10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

          13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 

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

 



Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze Slavnosti 

Narození Páně, budeme se v roce 2016 radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele. 

Na den 10. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní. 

Dne 27. března budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. 

Dne 5. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení Páně. 

Dne 15. května slavnost Seslání Ducha Svatého. 

Dne 26. května slavnost Těla a Krve Páně (u nás přeložena na neděli 29. května). 

Dne 27. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
 

FARNOST VYSOKÉ MÝTO V ROCE 2015: 
celkem za naše farnosti: Počet křtů: 17 (12 romských křtů = 71%), Počet sňatků: 4, Počet pohřbů: 27  

Farnost Vysoké Mýto v roce 2015: 

Počet křtů: 16 (z toho 3 křty dospělých) – Kamila Dlouhá, Jiří Křivánek, Monika Giňová, Sandra Petíková, 

Gabriel Ferko, Gabriel Husár, Erik Giňa, Santiago Miko, Helena Červeňáková, Ester Miková, Miroslav Polhoš, 

Eva Szamková, Vítek Pospíšil, Hana Suchánková, Štefan Godla, Ondřej Roušar  

Počet sňatků: 4 (z toho 3 konvalidace manželství) – Jozef Harvan + Jaromíra Harvanová, Petr Cibula + 

Pavlína Cibulová, Jiří Ladislav Křivánek + Lenka Křivánková, Jaroslav Nespešný + Hana Hovadová 

Počet pohřbů: 19 – Julieta Čuriová, Marie Lukašíková, Zdeňka Ševčíková, Alena Beránková, Jaroslav 

Křemenák, Marie Hubková, Emilie Dudová, Marie Buryánková, Marie Víšková, Stáša  Kvapilová, Marie 

Tomášková, Dezider Csocso, Emil Lehečka, Jiří Schejbal, Jiří Motl, Vlasta Malochová, Albert Horváth, 

Drahoslava Řádková, Marie Wichová 

Farnost Vraclav v roce 2015: Počet křtů: 0, Počet pohřbů: 0  

Farnost Zámrsk v roce 2015: Počet křtů: 1 – David Držmíšek, Počet pohřbů: 2 – Lubomír Drahoš, Zdeněk 

Sedláček  

Farnost Knířov v roce 2015: Počet křtů: 0, Počet pohřbů: 6 – Miluše Zamastilová, Stanislav Drahoš, Petr 

Ptáček, Věra Zamastilová, Ludmila Mikusová, Josef Novák  

Přehled činnosti farnosti za rok 2015: 

*Leden - Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem 93.407 Kč), Týden za jednotu křesťanů  

*Únor - Setkání farnosti těch, kt. se angažují 

*Březen - Duchovní obnova se školskou sestrou Miriam Baumrukovou, postní ekumenická bohoslužba slova, 

Knířovská pouť na Slavnost Zvěstování Páně s biskupem Mons. Jiřím Paďourem  

*Duben – Udělení iniciačních svátostí o vigilii Zmrtvýchvstání Páně 16 kandidátům 

*Květen – Farní výlet do Krakova, Svatodušní vigilie, svatodušní ekumenická bohoslužba slova ve Slatině, 

Noc kostelů – společná hra „600. výročí upálení Mistra Jana Husa“  

*Červen - 1. sv. přijímání – 9 dětí, pouť s dětmi z náboženství k mariánské kapličce na Vanicích 

*Červenec - Dětský letní tábor Vranice – 64 dětí 

*Srpen – jazykový kurz italštiny Pavla Mistra v Perugii   

*Září - Dny evropského kulturního dědictví - otevřené kostely, účast na Diecézním setkání ministrantů v HK  

*Říjen – založení Misijního klubka ve Vysokém Mýtě, kurzy Alfa pro Romy 

*Listopad - Koncert za dešťovou vodu, výroba dětského 

keramického Betlému v Orlovně 

*Prosinec - Adventní duchovní obnova s Mons. Jiřím 

Mikuláškem, Adventní koncert na Vraclavi, Adventní 

„vesmírný“ víkend pro děti z náboženství, Vánoční koncert 

ZUŠ, Adventní koncert v Zámrsku, Adventní ekumenická 

bohoslužba slova, Adventní koncert ve Slatině, Živý 

ekumenický Betlém 

+Oprava 1 vitrážního okna v chrámu sv. Vavřince v celkové 

hodnotě 602.000 Kč 

+Dokončení oprava střechy v kostele sv. Martina v Zámrsku 

v hodnotě 425.000,- Kč 

+Restaurování obrazu J. Umlaufa v kostele ve Slatině 

v hodnotě 56.800 Kč          Vysokomýtští farníci jako poutníci před otevřenou branou Božího milosrdenství v Luži. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?” „Ale... nejprve 

jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl.” 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na – Svátek Křtu Páně 1. čtení – Iz 42,1-4.6-7,  

2. čtení Sk 10,34-38, – Evangelium – Lk  3,15-16,21- 22 

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

