
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 27. listopadu do 3. prosince 2017 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 27. LISTOPADU – PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 16:00 – mše sv. v Naději (PPM)  17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 28. LISTOPADU – ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:00 – mše sv. při rozloučení s pí Anežkou Talackovou v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)   

STŘEDA 29. LISTOPADU – STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby  

             (pí Loskotová)              

 17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)      

                                           ZA VÁCLAVA VÁVRU A CELOU RODINU, ZA RODINU MAREŠOVU A KOPECKÝCH 

 17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 30. LISTOPADU – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA                                   
                              08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ARMAND CHANSIN, SUZANNE 

CHANSIN, ROBERT WANG YEN A ZA DUŠE V OČISTCI (TAHITI) 

PÁTEK 1. PROSINCE – PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ – Nikodémova noc 
      17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA DUŠE V OČISTCI (TAHITI) 

 19:00 – 21:00 – Nikodémova noc (začneme společnými chválami s živou hudbou a zpěvem) 

SOBOTA 2. PROSINCE – SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ – žehnání adventních věnců  

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

                  17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                ZA RODINU COUFALOVU, TOMÁŠKOVU, DVOŘÁKOVU A FRANKOVU 

NEDĚLE 3. PROSINCE – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – žehnání adventních věnců  

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

                               10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  
 

 Dnes v neděli 26. 11.2017 na Slavnost Krista Krále se bude konat od 17:00 v chrámu sv. Vavřince Koncert Stabat Mater. 

Jedná se o vrcholné dílo Pergolesiho. Sólového partu se ujmou: soprán Lucie Hájková, operní zpěvačka Národního divadla 

v Praze, altový part Václava Housková Krejčí, sólistka Národní opery v Brně. Sólistky bude doprovázet 20-členný Chrámový 

orchestr sv. Vavřince VM. V doprovodném programu zazní Dvořákovy Biblické písně. Barytonového partu se ujme  

Leoš Krejčí, který vystudoval operní zpěv na Akademii školy umění v Praze. 

 V zadní části kostela si můžete dnes po mši sv. zakoupit adventní průvodce královéhradecké diecéze za 20 Kč.  

 Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 27.11. v 18:40 na faře. 

 V úterý 28.11. zveme nejen ženy na další setkání Aglow. Tenkrát se bude konat na naší faře a své svědectví o setkání s Bohem 

předá Dana Štěpánová. Neformální setkání Aglow nabídne vánoční dílny a budete si moci vyrobit dárek pro své blízko  

nebo jeho zakoupením podpořit potřebné. 

 V pondělí 27.11. ve 14:30 se opět sejde na faře po náboženství Misijní klubko. Děti budou vyrábět vánoční výrobky, které si 

budete moci zakoupit i na náměstí v sobotu 2.12., kde bude mít Misijní klubko stánek. Výtěžek bude odeslán na Misie.  

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 29.11. před mší sv. od 16:30. Zpovídat bude P. Jan Kunert. Po mši sv. na faře bude 

opět setkání nad liturgií následující neděle.  

 Česká křesťanská akademie v Litomyšli Vás zve na přednášku Tomáše Petráčka – Západ a jeho víra. Nezamýšlené dopady 

reformace. Přednáška proběhne v aule Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli ve čtvrtek 30.11.2017 v 19h.  

 V pátek 1.12.2017 začneme v 19:00 Nikodémovu noc společnými chválami. Modlitba chval a díků bude doprovázena živou 

hudbou, texty k písním chval budou k dispozici formou projekce na plátno. Po společném začátku bude opět příležitost ke ztišení 

a osobní modlitbě a ev. svátosti smíření či rozhovoru až do 21:00. Zpovídat bude P. Pavel Mistr. 

 Městská galerie Vysoké Mýto na začátku adventu zahájí výstavu křesťanského výtvarníka Václava Lamra. Jeho tématem je 

smíření židů a křesťanů, čemuž odpovídá i téma výstavy. Vernisáž výstavy POSELSTVÍ HVĚZDY DAVIDOVY (v pátek 

1.12. v 17h) doprovodí hebrejské tance a rovněž hebrejské a křesťanské písně. Výstava bude otevřena až do 14.1.2017. 

 Příští neděli začíná doba adventní. Je to čas ke ztišení a modlitbě, čas přípravy na slavení Božího narození.  

Při nedělní mši sv. proběhne žehnání adventních věnců, přineste si je přede mší sv. k oltáři. 

 Obec Radhošť a Římskokatolická farnost Radhošť Vás srdečně zvou na adventní koncert na 1. neděli adventní 3.12. v 16h 

do kostela sv. Jiří v Radhošti. Leták viz farní vitrína. 

 V prosinci se budou konat roráty v chrámu sv. Vavřince každé úterý a čtvrtek v 6:20. Jedná se o ranní mše svaté  

v době adventní se specifickými zpěvy. 

 Ve čtvrtek 7.12 v 17h se bude konat ekumenická adventní bohoslužba v modlitebně Husova sboru ve Vysokém Mýtě. 

 V sobotu 9.12.2017 se bude konat od  15:30 v chrámu sv. Vavřince koncert Vesmírné kapely. VeKa je společenství asi  

30 mladých lidí, kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha a v naší farnosti budou mít tento prosincový víkend soustředění před 

NEDĚLE 26. LISTOPADU – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  
            07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                         ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU,  

                         RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

        10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  

 



natáčením nové desky a zároveň doprovodí hudebně nedělní mši sv. 10.12. Pokud chcete pomoci se zajištěním jejich pobytu u 

nás, nahlaste se P. Mistrovi. Jedná se především o pomoc se zajištěním stravování. 

 V neděli 10.12. při ranní mši sv. v chrámu sv. Vavřince budou přijati dospělí do katechumenátu. Hrát a zpívat bude Vesmírná 

kapela.  

 V sobotu 16.12.2017 vás zveme na Adventní duchovní obnovu s P. Vítem Horákem, který nás povzbudí k životu pro druhé  

ve společenství. Setkání proběhne na faře ve Vysokém Mýtě. 

 Při sobotní a nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 18.11. a 19.11. se vybralo celkem 4633,- Kč. Děkujeme! 

 Příští neděli 3.12. bude sbírka na kněžský seminář.  
 

EVANGELIUM: Mt 25,31-46  Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí 

se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce  

od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte 

jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali 

jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem 

ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého,  

a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného 

nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 

nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je 

připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem  

na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu na to 

řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení,  

a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani  

pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“  
 

FARNÍ KHINOVNA DOPORUČUJE - Marek Orko Vácha: Nevyžádané rady mládeži  
Milí mladí lidé. Moc se omlouvám. Tahle knížka je tak trochu kulometná palba. Nebo spíš kobercový nálet. … Píši slova, střílím je 

na stránky a na zem padá déšť prázdných patron. … Kniha je spíš surovým železem k tavení a tříbení. Nejsem majitelem konečné 

pravdy a nečiním si nárok, že to tak je. … Jsi pozván ke svatosti, k ničemu menšímu…Máš svoje vlastní cestu, tak po ní jdi… 

Chci v tobě zapálit oheň, a jak moc si přeji, aby už vzplanul. …  

Přál bych si, aby chlapci objevili svoje mužství a dívky svou něžnost a nechali je vytrysknout, aby neztratili ani vteřinu. Copak je 

ideálem veškeré mystiky křesťanství chlapec bledý jakou mořská houba, bez molekuly testosteronu, bez svalů a naprosto apatický? 

… Přál bych si, aby muži byli znovu divocí, rytířští a s vůlí, aby se dívky nebály být krásné, aby se neostýchaly být provokativní, 

aby nechaly svou vnitřní krásu vyniknout v té vnější.  

 Copak nevíte, že vaším nejvnitřnějším zadáním je, abyste byly krásné a provokativní a tvořivé, a chlapci, copak nevíte, že vaším 

zadáním je umět se porvat a zvítězit? Chci to říct nahlas, to nejsou hříchy, naopak, to je váš úkol a hřích je, když takoví nejste,  

když den za dnem vidím, jak k přijímání přichází průvod vyhaslých odsouzenců, průvod mrtvých očí. K přijímání neběží 

neukázněné stádo divokých koní, ale defilé hubených intelektuálů, defilé zkrocených, ukázněných, umrtvených, poslušných duší, 

které se stydí za svá těla, defilé dívek, které nechtějí provokovat, dívek bez elektřiny, dívek bez pohledů, dívek, které nejsou  

při chuti a nikdy nebyly a považovaly by to za těžký hřích. Dívky a chlapci žijící své vlažné životy bez výkyvů, ani příliš studení, 

ani příliš horcí, bez odvahy k hříchu a bez odvahy k ctnosti… Kniha je věrná svému názvu a obsahuje především rady pro život,  

surové železo zkušeností tavených vlastním životem a vlastním poznáním. Je to pozvání k odvaze, k životu, k putování s plachetnicí 

daleko na oceán, ne jen k projížďce na rybníku. Oceán samozřejmě znamená nekonečno, tedy věčnost (která neznamená budoucno, 

nýbrž neviditelno, jak říká P. Kabrda) a blízký – co nejbližší vztah s Bohem. Je to pozvání k životu, a to k životu v plnosti  

(nebo také se někdy překládá v hojnosti) viz Jan 10,10.  

Ty sám máš odpovědnost za každé svoje slovo a každý svůj čin, máš prsten, kterým se pečetí smlouvy a máš nejlepší šaty – tak si je 

laskavě na sebe vezmi a ujmi se hospodářství.   Marek Orko Vácha střílí svoje slova na stránky a do srdcí čtenářů a trefuje se přesně. 

Hříchem může být i nedostatek vykonaného dobra, nerozvinutí mých originálních darů, hřiven a nadání, hodiny, dny a roky 

promarněného času. Moc bych si přál, aby váš život nebyl prožit marně, abyste uskutečnili pozvání ke svatosti. Nic menšího nebrat! 

Čas je zlato, jdi do toho vůlí a porvi se o něj.  

Studujte. Kdekoliv se dotknete světa, narazíte na Krásu. Nauč se na sobě pracovat, nauč se sebezápory, nejen v pátek a v postní 

době. Necvičíš, nemáš. Nestuduješ, nevíš. Neovládáš se, nedáš to. Bylo by iluzí myslet si, že důležité životní chvíle zvládneš  

bez přípravy, z voleje. Ty věci je potřeba mít připravené předem, je potřeba být na sebe ostrý, nutit se do věcí, nepříjemné napřed, 

příjemné potom, cílem života není štěstí (v konvenčním smyslu).   

Nejde o to, být dokonalý ve smyslu bezchybnosti a raději neudělat ani krok, aby nebyl špatný. Je potřeba se vydat na cestu. Objevit 

svoje obdarování a nechat svoji slávu zazářit navenek. Hledat svoji cestu ve víře a v modlitbě. Hledat, co mě oslovuje, co sytí moji 

duši. Osekávat ze života i hezké a dobré věci, pro věci hezčí a lepší. Bojovat. Milovat. Modlit se. Pojďme na to.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Pane vrchní, dal bych si k obědu to, co má 

ten mladík u vedlejšího stolu!“ „Vrchní odejde a po chvíli se vrací. „Budete si muset 

objednat něco jiného, onen mladík to chce sníst celé sám!“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ LORD: „Potřeboval bych vybavení na hon“ oznamuje 

prodavači lord James. „Samozřejmě, pane. Ve druhém podlaží koupíte vybavení týkající 

se oblečení, ve třetím podlaží koupíte vše od zbraní. A až se budete vracet z lovu, 

můžete si v přízemí nakoupit zvěřinu.“ 
Minulou neděli 19.11. po dětské mši sv. byl pro děti zorganizován společný bowling ve 

Sportcentru, na kterém se sešlo celkem 15 dětí. V této aktivitě budeme pokračovat po další dětské 

mši v lednu.   

http://www.katolik.vmyto.cz/ 
mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983  

 

Připravujeme se na příští neděli 1.12. – 1. adventní neděle: 1. čtení - Iz 

63,16b-17.19b; 64,2b-7, 2. čtení – 1 Kor 1,3-9, Evangelium – Mk 13,33-37 

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

