
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 10. prosince do 17. prosince 2017 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 11. PROSINCE – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ  

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

ÚTERÝ 12. PROSINCE – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 06:15 – rorátní mše sv. v době adventní v chrámu sv. Vavřince (PPM) 

STŘEDA 13. PROSINCE – PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE 
 14:00 – mše sv. v Ledaxu (s možností svátosti smíření přede mší sv.) 

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

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

         ZA MARII A JOSEFA MICHALCOVY, ZA JEJICH DCERU A ZETĚ 

ČTVRTEK 14. PROSINCE – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 
                              06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

                                           ZA ARMAND CHANSIN, SUZANNE CHANSIN - TAHITI 

PÁTEK 15. PROSINCE – PÁTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 
      17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, JEHO 

RODIČE, ZA RADKA BENDÁKA A Z TOHO RODU ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ 

SOBOTA 16. PROSINCE – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ (Duchovní obnova s P. Vítem Horákem) 

                                08:30 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (P. Vít Horák, PPM)  

                                             ZA DUŠE V OČISTCI - TAHITI 

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

NEDĚLE 17. PROSINCE – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ   
                    08:30 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                             ZA RODINU ANDRLOVU A DUŠE V OČISTCI 

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

 13:30 – mše sv. v Knířově  (PPM)  

 

 Farní knihovna dnes nabízí životopisy svatých, kteří nás můžou inspirovat, a přípravu na vánoce. Můžete si zde 

také zakoupit CD VeKy (170 Kč) či kazetu (50 Kč).  

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

 Dnes 10.12.v 16.00 nás zve pěvecký sbor Otakar do Husova sboru na Českou mši vánoční od J. J. Ryby.  

 Příští týden v pondělí 11.12. po náboženství od 14:20h bude opět misijní klubko. Děti budou vyrábět vánoční 

dekorativní výrobky, které si můžete pořídit na jarmarku příští neděli 17.12. po dětské mši sv. (v zadní části kostela).   

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

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

 Další příprava na přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování bude ve středu 13.12. v 18:40 na faře. 

 Příležitost k setkání ve společenství v prosinci máme ve čtvrtek 14.12. a 21.12. po rorátní mši sv., kdy bude společná 

snídaně na faře a při duchovní obnově.   

 Ve čtvrtek 14.12. Vás zveme od 18:00 na vánoční koncert v kostele na Vraclavi.  

 V neděli 17.12. v 16h Vás zveme do chrámu sv. Vavřince na tradiční adventní koncert pořádaný ZUŠ Vysoké 

Mýto. Zazní na něm adventní a vánoční písně a další skladby. Vystoupí přípravná oddělení Korálek a Kamínek, 

dětský pěvecký sbor RUBÍNEK, žáci a pedagogové ZUŠ a smíšený pěvecký sbor Otakar. Vstupné 80 a 50 Kč. 

 V úterý 19.12.2017 ve 14:30 se koná ve Světélku vánoční besídka romských dětí.  

 Příležitost k vánoční svátosti smíření bude ve středu 20.12. od 16h – do 17.25,  zpovídat bude P. Jan Kunert  

a P. Pavel Mistr a dle možností P. Jiří Mannl. P. Vít Horák bude zpovídat v rámci duchovní obnovy v sobotu 16.12. 

 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.-7.ledna 2017. Zájemci se mohou hlásit u Jany Stříteské, tel. 777.141.910, mail: striteska@bkn.cz nebo u Jany 

Tomáškové ve farní kanceláři, tel. 465.420.983, mail rkfvmyto@tiscali.cz. Jménem Oblastní Charity Ústí nad Orlicí 

děkujeme za pomoc. 

 Texty Průvodce adventem 2017 brněnské diecéze si můžete také stáhnout do svého mobilu pomocí služby 

„Obchod Play“. Do mobilu si dále můžete stáhnout aplikaci bohoslužby beta, kde si můžete s připojením k 

internetu vyhledat bohoslužby v celé České republice. Vedle tohoto projektu pak podporují život církve 

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) 

mailto:striteska@bkn.cz
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biskbrno.pruvodceadventem&hl=cs


a předávání informací o ní např. tyto portály: vira.cz, pastorace.cz, cirkev.cz, liturgie.cz, manzelstvi.cz, 

modlitba.cz, signály.cz, nebo mobilní aplikace jako jsou Breviář, Misál, Kancionál, Bible, Izidoor a další. 

 Dne 26.12.2017 v 17h v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě pořádá Církev bratrská z Vysokého Mýta 

ve spolupráci s M-klubem benefiční 18. vánoční koncert Poprockové Vánoce „Ke slávě tvé“. Vystupují 

Naam Rock Sold Band a hosté. Výtěžek ze vstupného bude věnován rodině čtyřleté Terezky s leukémií. 

Vstupné 100,- Kč, děti 50,- Kč. Předprodej v IC ve Vysokém Mýtě. 
 Na sbírce na Kněžský seminář při sobotní a nedělní mši sv. se ve farnosti Vysoké Mýto se vybralo celkem 5825,-

Kč. Děkujeme! Misijní klubko na adventním jarmarku na náměstí vybralo celkem za svoje výrobky 3770,- Kč. 

Výtěžek byl odeslán na misie pro chudé děti v rámci projektu Děti pomáhají dětem.  
 

 

 ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Vítem Horákem, který nás povzbudí k životu pro druhé ve společenství 

sobota 16.12.2017, fara VM 

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. přednáška 

14:15 – prostor pro dotazy a diskuzi 

Zapisujte se prosím na list přiložený v kostele na stolku. Nabízíme také možnost obědu na faře.  

 

EVANGELIUM: Mk 1,1-8  Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já 

posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu 

stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý 

judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Jan 

nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už 

přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, 

ale on vás bude křtít Duchem svatým.“  

 

SV. DOMINIK SAVIO, VESELÝ - Svaté děti 

Život a povolání: Od pěti let ministroval, v sedmi poprvé přijal eucharistii. Tehdy si do zápisníku napsal 

heslo, podle kterého se chce v životě řídit: "Raději zemřít než zhřešit." Ve 12 letech začal v Turíně u Dona 

Bosca studovat na kněze. Když Don Bosco poznal, jaký je, řekl mu: "Jsi z dobrého materiálu, z dobré 

látky." Dominik na to: "A k čemu bude ta látka dobrá?" - "Uděláme z ní pěkné šaty a darujeme je Bohu,". 

Dominik nebyl vizionář ani hrdina, byl to obyčejný, veselý kluk, oblíbený u svých spolužáků, který se ale 

z celého srdce toužil stát svatým, žít tak, aby se to Bohu líbilo. Knězem se sice nakonec nestal, zemřel v 

15 letech na nemoc, ale církev už teď věří, že svatý je. 

K čemu Bůh Dominika povolal: Dominik se chtěl stát "krásným šatem pro Boha", být vždy veselý, pečlivý a 

ohleduplný k ostatním. 

Otázka nejen pro děti: Z čeho mám radost? Čím dokážu dělat radost ostatním? 
 

SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, SKROMNÝ - Velcí svatí církve  

Život a povolání: František se narodil už dávno, ve 12. století. Ke svému povolání dlouho dorůstal. 

Nejprve byl bohatým mladíkem, který rád s přáteli pořádal slavnosti. Pak ale onemocněl a slavnosti ho 

přestaly zajímat. Začal hledat jinou cestu. Rád obdarovával žebráky, stýkal se s nemocnými lidmi a na 

své cestě k odpovědi na Boží povolání byl nějaký čas dokonce v armádě. Jednoho dne se modlil v 

polorozbořeném chrámu sv. Damiána, když uslyšel hlas: „Františku, oprav můj chrám.“ František prodal 

své věci a začal opravovat kostel. Později přišel na to, že Božím chrámem je také církev. František svým 

životem v chudobě inspiroval i další lidi a založil novou řeholi. 

K čemu Bůh Františka povolal: František dělal spoustu věcí jinak, než jiní lidé v jeho době. Ačkoliv byl bohatý, žil 

dobrovolně v chudobě a nestyděl se za to, stýkal s nemocnými lidmi, hodně se radoval, i v situacích, kdy by jiní lidé 

byli smutní. Dokonce byl první, kdo o Vánocích postavil živý betlém. Bůh povolal Františka a ten založil novou řeholi, 

podle které dnes žije mnoho lidí. 

Otázka nejen pro děti: Kdy jsem si odepřel něco, co jsem opravdu chtěl? 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: V knihkupectví: „Prosil bych knihu – Jak se stát přes noc bohatým.“  

„A chcete i druhý díl?“ „To má pokračování?“ „Ano. Sbírku zákonů.“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ŽÁK: V hodině zeměpisu: „Ondřeji, ukaž na mapě Černé a Rudé moře.“ „To asi nepůjde,  

na mapě jsou jenom modrá.“ 
 

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

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

Připravujeme se na příští neděli 17.12. – 3. adventní neděle: 1. čtení - Iz 

61,1-2a.10-11, 2. čtení – 1 Sol 5,16-24, Evangelium – JAN 1,6-8.19-28 

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

