
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 3. prosince do 10. prosince 2017 

 

 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 4. PROSINCE – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ  

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

ÚTERÝ 5. PROSINCE – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 06:20 – rorátní mše sv. v době adventní v chrámu sv. Vavřince (PPM) 

STŘEDA 6. PROSINCE – SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 
 13:30 – bohoslužba slova LDN Žižkova 

 16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)              

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

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

ČTVRTEK 7. PROSINCE – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
                              06:20 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA DUŠE V OČISTCI – TAHITI 

                              17:00 – adventní ekumenická bohoslužba slova v Husově sboru 

PÁTEK 8. PROSINCE – SLAVNOST MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
      17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

SOBOTA 9. PROSINCE – SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

                  17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kapli na faře ve VM (PJK)  

                                ZA BOŽENU A JOSEFA SVOBODOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 10. PROSINCE – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ –  

                    07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

                                             vstup do katechumenátu, hudební doprovod skupiny VeKa 

                                             ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN 
                               10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  
 

 Dnes v neděli 3.12. začíná doba adventní. Je to čas ke ztišení a modlitbě, čas přípravy na slavení Božího narození. 

 U východu z kostela si můžete zakoupit za 20 Kč adventního průvodce královéhradecké diecéze.  

 V zimním období budou v týdnu (kromě pátku a rorát) mše sv. na faře ve Vysokém Mýtě. Rorátní mše sv. budou v 

prosinci v chrámu sv. Vavřince každé úterý a čtvrtek v 6:20.  

 Dnes je sbírka na kněžský seminář. 

 V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na rok 2018. 

 Dnes v neděli 3.12. v 16h se uskuteční adventní koncert v Evangelickém kostele ve Vysokém Mýtě.  

 Obec a ŘKF Radhošť Vás srdečně zvou na adventní koncert dnes 3.12. v 16h do kostela sv. Jiří v Radhošti.  

 Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude v pondělí 4.12. v 18:40 na faře. 

 Česká křesťanská akademie Vás zve v úterý 5.12.2017 v 18h na přednášku Petra Hurycha od Třebovky k Baltu – 

putování vlakem po Polsku. Přednáška se uskuteční v suterénu Husova sboru ve Vysokém Mýtě.  

 Ve středu po mši sv. bude opět na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem. 

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

Mýtě. Po bohoslužbě následuje společné agapé. 

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

 V úterý 12.12. se uskuteční v 19:00 na faře setkání pastorační rady. Jednání je veřejné. 

 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. Pozvánka viz farní vitrína. 

Program duchovní obnovy: 07:45 – příležitost ke svátosti smíření, 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince,  

09:30 – káva, čaj na faře, 10:00 – 1. přednáška, 10:45 – sdílení ve skupinkách,  12:30 – oběd,  13:30 – 2. před- 

náška, 14:15 – prostor pro dotazy a diskuzi 

Kdo máte zájem zúčastnit se duchovní obnovy, prosím, zapisujte se na list přiložený v kostele na stolku. Nabízíme 

také možnost obědu na faře. Prosíme o zaznamenání informace, zda budete mít o oběd zájem.    

 Při sobotní a nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 25.11. a 26.11. se vybralo celkem 4525,- Kč. Děkujeme! 

 Při sbírce na Biblické dílo se vybralo v třídílné pokladničce celkem 2350,- Kč. 
 

EVANGELIUM: Mk 13,33-37  Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední 

den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, 

každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o 

půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem:  

 

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

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

                                 ZA ZEMŘELOU OLGU KOTOVOU 
                   10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

  13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  

 



Bděte!“  
 

„POJĎTE ZA MNOU, UDĚLÁM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ“ – adventní zamyšlení 

V roce 2018 proběhne synoda o mladých, víře a rozlišování povolání. Tiskové středisko Svatého stolce k tomu říká: 

„Cílem je doprovázet mladé lidi na jejich existenciální cestě ke zralosti, aby mohli – skrze proces rozlišování – objevit 

svůj životní plán, radostně ho naplnit, otevřít se vůči setkání s Bohem a s lidmi a aktivně se podílet na vytváření církve a 

společnosti.“ 

Co vyjadřuje symbol ryby? Ryba je symbolem: 

*Hojnosti: V naší zemi se ryba nejčastěji spojuje s Vánocemi, které jsou obdobím slavení, radosti a hojnosti. 

*Života: ryba, řecky ICHTYS = Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel, odkazuje na Ježíše, skrze nějž dojdeme spásy a on je 

naším příslibem věčného života v nebi. 

*Nového začátku: Adventní čas je začátkem liturgického roku. Může být pro každého začátkem něčeho nového, 

obdobím, kdy očekáváme Toho, který přichází na zem a dává Život, kdy lidé víc přemýšlejí o sobě, o svém životě a o 

tom, k čemu nás Bůh volá. 

-> Ježíš volá své učedníky a říká: „Pojďte za mnou, udělám z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19) 

Jak můžeme rozumět slovu povolání?  

„Povolání je to volání Boha k srdci, které toto volání vědomě či podvědomě očekává.“ Papež František 

*Práce: Povolání může být práce, kterou si jednou v dospělosti vyberu a budu ji dělat. Mám k němu vlohy, ale musím 

se na něj také připravovat. Když se na něj připravím, jsem v tom dobrý a těší mě. Vybírám si ho sám, případně mi 

pomáhají rodiče, učitelé, přátelé. Dělá mi radost. 

*Povinnost: Král mohl povolávat své vazaly – vyzývat je ke spolupráci. Ještě docela nedávno mohli být muži povoláni 

k povinné vojenské službě, tzn. museli splnit povinnost vůči státu. Když někomu něco závazně slíbíme, můžeme být pak 

povoláni k tomu to dodržet. 

*Schopnost: Občas se o někom řekne, že je povolanou osobou nebo taky osobou nejpovolanější, tzn. člověkem, který je 

na něco nejšikovnější, nejlíp tomu rozumí. 

Bůh nás povolává: 

• Abychom žili 

• Abychom žili s Kristem 

• Abychom byli součástí církve a v církvi sloužili 

• Abychom žili v manželství nebo v zasvěceném životě 

• Abychom žili svatě 

• Každého člověka povolává k něčemu zvláštnímu, co má připraveno speciálně jenom pro něj 

Koho Bůh povolává? Mě, tebe, každého člověka. Pro Boha není nikdo nepovedený, neužitečný nebo divný. 

Co je Božím záměrem, když člověka povolává? 

„Existuje jedna stará židokřesťanská legenda, podle níž Bůh posílá každého z nás do světa s nějakým zvláštním 

poselstvím, které má předat, a přitom vykonat nějaký zvláštní skutek lásky. Tvé poselství a tvůj skutek lásky jsou svěřeny 

pouze tobě. Jen ty máš ty správné dary pro předání svého poselství.“ (John Powel) 

Pro každého člověka má Bůh nějaký plán, ale také každému člověku zároveň dává svobodu. Například Boží plán s 

Pannou Marií byl, aby se stala matkou Ježíše. Maria měla na výběr, mohla říct ne. Jak se ukázalo, Boží plán byl od 

počátku ten nejlepší pro život Mariin i pro celé lidstvo. Stejně je to s každým z nás. Boží plán je vždy ten nejlepší pro 

náš život, my jsme povoláni k tomu, abychom se ptali a hledali ho. Jsme svobodné bytosti, máme rozum a vůli a 

můžeme se podle nich rozhodovat. Jako křesťané věříme, že Bůh nás na naší cestě provází a žijeme-li podle jeho 

doporučení, žehná nám. 

Jak Bůh povolává? 

V příbězích svatých často narazíme na to, že k nim Bůh „promluvil“. Bůh mluví k lidem různě a mluví ke každému, 

kdo Mu naslouchá. Povídejte si s rodiči/druhými o tom, jak se dá naslouchat Božímu hlasu (v Písmu, v modlitbě, v 

tichu, ve svědomí, skrze druhé lidi…)? V knize Zjevení čteme: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj 

hlas a otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou.“ Někoho oslovuje mimořádným způsobem, někdo své 

povolání a způsob, jak na něj odpovědět, hledá mnoho let. Všechno vychází z toho, kdo jsme, co máme a víme. Bůh ví, 

co zvládneme, a co ne. Naše kvality a vlastnosti jsou však jistě užitečné už dnes. Navíc, Bůh nás nežádá, abychom 

přinesli do světa to, co nás nenadchlo, protože on chce především naši radost. 

Jak naslouchat Božímu volání? 

Je důležité si uvědomit, že Bůh povolává každého člověka už od početí. Nemusí být hned jasné, že povolání pochází od 

Boha. Nejdřív máme naslouchat, až potom jednat. Boží slovo se dává odhalit. U každého to může být úplně jinak. 

V adventu se setkáme s příběhy čtyř lidí a podíváme se, jak tito lidé poznali své povolání a jak na něj odpověděli. 

1. Sv. Dominik Savio, 2. Prorok Jeremiáš, 3. Sv. František z Assisi, 4. Sv. Matka Tereza 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Na zemědělské brigádě – „Kdo chce jet okopávat květáky do vedlejší 

vesnice?“ „Jenom tři? Ostatní tedy půjdou pěšky.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ VOJÁK: Velitel se ptá vojáka: „Kolikrát jste seskočil padákem?“ „Jedenkrát, pane veliteli!“ 

„Ale v záznamech máte zapsáno, že desetkrát!“ „Hlásím, že devětkrát jsem byl z letadla vyhozen!“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz, tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 10.12. – 2. adventní neděle: 1. čtení - 

Iz 40,1-5.9-11, 2. čtení – 2 Petr 3,8,-14, Evangelium – Mk 1,1-8 

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

