
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 18. do 26. prosince 2016 
 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 19. PROSINCE 

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

                               17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM), od 17:00 – příležitost ke svátosti smíření 

ÚTERÝ 20. PROSINCE  

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

STŘEDA 21. PROSINCE  

                               06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM)  

                                             ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH A JEJICH RODY 

ČTVRTEK 22. PROSINCE 

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

                               10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 23. PROSINCE  

                               16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby (E. Loskotová)  

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

SOBOTA 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN 

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)                                               

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

NEDĚLE 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) 

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

 10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině 
 

 Knihovna dnes nabízí knížky s vůní vánoc.  

 Misijní klubko nabízí k prodeji své výrobky. Jejich koupí podpoříte misie. 

 Pokud máte zájem odebírat měsíčník královéhradecké diecéze Adalbert, nahlaste se ve farní kanceláři do 

středy 21.12.2016. Roční předplatné stojí 275 Kč. 

 Dnes v neděli 18.12. zveme od 16:00h do kostela sv. Vavřince na tradiční adventní koncert pořádaný ZUŠ. 

Zazní na něm adventní a vánoční písně i další skladby. Vystoupí přípravná oddělení Korálek a Kamínek se 

sbormistry Monikou a Pavlem Zerzánovými, dětský pěvecký sbor Rubínek se sbormistrem Pavlem 

Zerzánem, žáci a učitelé ZUŠ, žákovský symfonický orchestr Harmonia Luvenis s dirigentem Davidem 

Lukášem a smíšený pěvecký sbor Otakar se sbormistryní Věrou Milerovou. Vstupné 80/50 Kč. 

 V úterý 20.12. se koná od 14:30 ve Světélku vánoční besídka romských dětí.  

 Ve středu 21.12. nabízíme příležitost ke svátosti smíření: P. František Beneš: 14 - 16h (na faře), P. Zdeněk 

Mach: 15 - 17h (na faře), P. Pavel Mistr: 15 - 17h (v kostele) a P. Jan Kunert: 16 - 17h (v kostele). 

 Ve čtvrtek 22.12. se bude konat po ranní mši sv. na faře setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 22.12. prosíme o pomoc od 13:30 s instalací vánočních stromků a od 15:00 s jejich zdobením.  

 Ve čtvrtek 22.12. nás zve ČKA a Církev československá husitská ne medovinu pod vánočním stromem. 

Akce se koná na nám. Přemysla Otakara II. od 10:00.  

 Ve čtvrtek 22.12. zveme od 17:00 na dětský vánoční koncert do kostela v Zámrsku.  

 Na Štědrý den 24.12. zveme na ekumenický živý Betlém. Letos s novou hrou, začíná tradičně ve 14:00h 

před kostelem Nejsvětější Trojice. Domů si budete moct odnést betlémské světlo. 

NEDĚLE 18. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

           ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN 

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 26.12. nás zve od 17:00 Církev bratrská do Šemberova divadla na 11. ročník tradičního 

vánočního koncertu Ke slávě tvé. Na programu jsou světové křesťanské písně, vystoupí pop-rocková 

skupina NAAM a hosté. Vstupné 100 Kč, výtěžek koncertu bude věnován DPS Naděje Vysoké Mýto.  

 Na svátek sv. Jana Evangelisty 27.12. máte možnost si přinést vína k požehnání před obětní stůl. 

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

mohli nominovat na udělení Výroční ceny města. Návrh musíme podat do 10. 1. 2017. 

 Asistent Tříkrálové sbírky pro Vysoké Mýto žádá o pomoc s koledováním na území města Vysoké Mýto, 

zejména ze strany vedoucích koledníků (starší 18-ti let) a dětských koledníků. Koledování bude probíhat ve 

dnech 5.-12.1.2017. Zájemci se mohou hlásit u Jany Stříteské, tel. 777.141.910, mail: striteska@bkn.cz nebo 

u pastorační asistentky Jany Tomáškové, tel. 465.420.983, mail rkfvmyto@tiscali.cz nebo u Eriky Víškové, tel. 

606.562.828 mail erika.viskova@seznam.cz. Jménem Oblastní Charity Ústí nad Orlicí děkujeme za pomoc. 

 Mše sv. na 1. pololetí roku 2017 můžete zapisovat po mši sv. v zákristii a dále v út a čt od 8–12 na faře.  

 Na nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 11.12. se vybralo 4350,- Kč. 
 

Evangelium 4. neděle adventní: Mt 1,18-24   S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla 

zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef 

byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu 

anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha 

svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl 

Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef 

probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.  
 

Vyjádření k situaci varhaníka pana Stanislava Novotného: 

Dne 21.11.2016 při kněžském dnu jsem se obrátil na generálního vikáře Mons. Josefa Sochu s prosbou o pomoc 

při spravedlivém posouzení již realizovaného registrovaného partnerství varhaníka pana Stanislava Novotného. 

Dne 27.11. jsem pana Stanislava po skončení nedělní mše sv. na Vraclavi informoval o svém kroku, že jsem 

vznesl dotaz na biskupství v jeho věci. Když jsem přijel na odpolední mši sv. na Knířov, volal na mě pan 

Stanislav od svého domu, že si dnes v 17h přijde pro honorář a vracel mi klíče od kostela sv. Vavřince. 

Povzbuzoval jsem ho, že nemám ještě konečné řešení, a aby se svým rozhodnutím posečkal. Nedal si ale říci a 

neodehrál nám už ani mši svatou v knířovském kostele, takže nás tím znevýhodnil, nemohli jsme si sehnat 

náhradu. Večer si přišel pro peníze a odevzdal klíče od vysokomýtského kostela. Jako svoji poslední aktivitu 

prezentoval, že s hudební rodinou Jiskrovou slíbil odehrát půlnoční mši sv. ve Vysokém Mýtě. Jediné místo, 

kde kůr sám neopustil, je Vraclav, kde na přímluvu farníků prozatím pokračuje ve své službě. 

Z biskupství již museli řešit dotaz, v kterém se nepravdivě uvádělo, že jsem pana Stanislava Novotného ze 

služby varhaníka propustil z důvodu uzavření registrovaného partnerství. V odpovědi, kterou jsem dostal na 

vědomí, je odkaz na články 250 a 251 z  posynodální apoštolské exhortace Amoris  Laetitia, které níže 

uvádím: 250.  Církev svůj postoj řídí podle Pána Ježíše, který se v bezmezné lásce obětoval za každého člověka 

bez výjimky. Spolu se synodálními otci jsem uvažoval o situaci rodin, které prožívají zkušenost, že mají ve svém 

středu osoby s homosexuální orientací, což není snadné pro rodiče, ani pro děti. Proto chceme především 

zdůraznit, že každého člověka bez ohledu na pohlavní orientaci je třeba respektovat v jeho důstojnosti, s úctou 

přijímat a pečlivě se vyhýbat „jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminiace,“ zvláště každé formě agrese a 

násilí. Ve vztahu k rodinám jde však o poskytnutí uctivého doprovázení, aby se těm, kdo mají homosexuální 

sklony, dostávalo nezbytné pomoci pro pochopení a plné uskutečnění Boží vůle v jejich životě. 251.  Během 

diskuse o důstojnosti a poslání rodiny synodální otcové poznamenali, že „pokud jde o plány postavit svazky 

mezi homosexuálními osobami naroveň manželství, »neexistuje žádný základ, který by umožnil stanovit 

podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a 

rodinou« “ a „je nepřípustné, aby byl na místní církve vyvíjen v této záležitosti nátlak a aby mezinárodní 

organizace podmiňovaly finanční pomoc chudým zemím tím, že zavedou zákony umožňující »manželství« mezi 

osobami stejného pohlaví.“ 

Každopádně panu Stanislavovi Novotnému patří za jeho dosavadní svědomitou službu velké poděkování. 

Situace ohledně uprázdněných kůrů je v řešení. P. Pavel Mistr 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod 

stromečkem. „Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ BABIČKA: V jednom kostele dávali rockovou mši. Mezi návštěvníky bylo dost 

starých lidí, ačkoliv bylo konání mše předem ohlášené. Kněz se ptal jedné z babiček: „Jak jste se dnes cítila?“ 

„Bylo to fajn! Alespoň jsem něco slyšela.“ 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost narození Páně 

1. čtení – Iz 52,7-10, 2. čtení – Žid 1,1-6, Evangelium – Jan 1,1-18 
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