
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 14. prosince 2014 do 21. prosince 2014 
 

 

 

 

 
 

 

 

Pondělí 15. prosince – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI AVENTNÍ 

09:00 – mše sv. v penzionu (PPM) 

Úterý 16. prosince – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

             ZA ZEMŘELOU LUDMILU HRUŠKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

STŘEDA 17. prosince (začátek předvánočního týdne) 

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

ČTVRTEK 18. prosince 
07:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

PÁTEK 19. prosince 
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH 

SOBOTA 20. prosince 

08:00 – rorátní mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

11:00 – svatební obřad (PPM) 

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

NEDĚLE 21. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL MATKY BOŽÍ 

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 

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

ZA RODINU TALACKOVU, ZELENKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI 

 
 

 Namalované misijní pohledy budeme prodávat dnes 14.12.2014 po mši sv. 

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny. Mimo jiné jsme pro vás připravili nabídku knih o 

svatých ženách. Děkujeme za finanční podporu farní knihovny příspěvkem do třídílné pokladničky. 

 Dnes 14. 12. 2014 od 16 hod se koná v kostele sv. Vavřince vánoční koncert ZUŠ. 

 V pondělí 15.12.2014 se koná od 18:30 na faře římskokatolické farnosti poslední večer kurzu Alfa. 

Přednášku na téma „A co církev?“ přednese P. Pavel Mistr. 

 Ve středu 17.12. od 19hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 Ve čtvrtek 18. 12. bude v naší farnosti možnost svátosti smíření v těchto časech: 14:30-16:00 PJK, 14:30-

16:30 P. Beneš, PPM 15:00-16:30, 17:00-19:00 P. Mach. 

 Ve čtvrtek 18.12. se koná v kostele v Zámrsku od 17 hod vánoční koncert. 

 Ve čtvrtek 18.12. od 18:30 zveme do sboru Bratrské jednoty baptistů na vánoční ekumenickou bohoslužbu 

slova. 

 V letošním roce tradičně potěšíme lidi v penzionech a nemocnicích tím, že jim zazpíváme na Štědrý den. 

Hlaste se u P. Mistra, prosíme o navýšení počtu skupinek, abychom mohli pokrýt všechny místa. Děkujeme.  

 Je možné zapisovat mše sv. na 1. pololetí roku 2015. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 7.12 2014 byla 4.050 Kč. 

 

Evangelium / Jan 1,6-8.19-28 6Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. 7Přišel jako svědek, aby svědčil 

o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 8On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. 19Toto je 

Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" 20Vyznal 

to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." 21Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: „Nejsem.“ "Jsi ten 

Prorok?" Odpověděl: "Ne." 22Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš 

sám o sobě?" 23Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." 

24Někteří z poslů byli farizeové. 25Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten 

Prorok?" 26Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; 27ten, který má přijít po mně; 

jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku." 28To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 

Neděle 14. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

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

10:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 

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

ZA KARLA HOLEČKA, RODIČE A SESTRY 

 



 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                         MARCELA MLIEČKOVÁ 

Paní Marcela Mliečková, přestože žije v našem městě krátce, se již aktivně zapojila 

do života naší farnosti. Pochází ze Slovenska, v Čechách žije od roku 2011 a to 

nejprve v Praze a od dubna letošního roku společně se svým manželem Michalem ve 

Vysokém Mýtě. V současné době je ženou v domácnosti. V minulosti vystudovala 

Obchodná akademii, dále pracovala jako administrativní síla v Bratislavě a v Praze a 14 

měsíců strávila na zaoceánských výletních lodích jako servírka a sekretářka. Volný čas 

tráví ráda v přírodě, ráda pozoruje ptáky, chodí na výlety a na houby a mezi její koníčky 

patří samozřejmě i četba. Od srpna pomáhá aktivně s farní knihovnou a stala se vedoucím 

skupinky na Alfa kurzech. Pomáhala také s Nocí kostelů atd. 
 

Jak a kdy začal tvůj život z víry? V 14-tich som absolvovala prvé sv. prijímanie a birmovku, ale Ježiša som 

osobne spoznala až pred dvoma rokmi, začiatkom Adventu. Chodila som už s budúcim manželom, ktorý 

vyrastal vo viere od detstva, tak som s ním chodila aj na nedeľné omše, aby sa nepovedalo... Počas jednej kázne 

čítal kňaz úryvok z knihy Návrat ze zítřka o sebevrahoch a dosledkoch ich činu na druhom brehu (kniha je 

napísaná podľa skutočného zážitku autora počas 9 minút klinickej smrti). Keď kňaz dočítal, zdvihol oči od 

knihy smerom k nám a veľmi vážne, s očami plnými starosti o svoje deti a ich duše na nás pozrel... Vtedy som 

sa rozplakala. V tých očiach som uvidela oči nášho predobrého milujúceho starostlivého nebeského Otca. Tam 

začal moj život viery.  

Kdo tě na cestě víry nejvíce ovlivnil? Pán Ježiš – jeho láskou, neustálym vedením, zázrakmi, ktoré pre nás 

každý deň koná a jeho večným Evanjeliom plným lásky, pokoja a milosrdenstva.  

Máš oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Ján 3 – rozhovor s Nikodémom, listy Sv. apoštola Pavla, Zjavenie 

Apoštola Jána 1,7 „Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli a budú nad ním 

nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.“ 

 Máš nějakého oblíbeného světce? Všetkých svatých, ktorí sú už s Pánom. Oni všetci za nás v nebi orodujú, 

aby sme to naše putovanie životom zvládli a prišli bezpečne Domov. Patrí im všetkým vďaka! 

Máš nějakou duchovní knížku nebo film, které tě oslovily? George G. Ritchie – Návrat ze zítřka, Bernard 

Peyrous - Život Marty Robinovej – francúzskej mystičky. Nicky Gumbel – Ježišov životný štýl – návod na 

život podľa Horského kázania. Síce webovka, ale vrelo odporúčam -  www.magnificat.sk, je to jedna z mála 

webových stránok, ktoré pravdivo informujú o dianí vo svete a o živote kresťanov. Ponúka pravdu a nie bludy, 

ktorými nás každý deň zahlcuje tento svet... 
 

V příštích ohláškách vám představíme pana Michala Mliečka, který ministruje a pomáhá s kurzy Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventního „vesmírného“ víkendu se zúčastnilo celkem 11 

dětí z náboženství. Z Deštného v Orlických horách z kostela sv. 

Máří Magdalény jsme šli křížovou cestu do kostela sv. Matouše s křížem, který věnoval Jan Pavel II. v roce 

1984 mládeži. Odpoledne pak měli děti možnost sáňkovat. Fotogalerie na webových stránkách farnosti.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Mladá žena v knihovně: „Prosím vás, kde najdu knihu o 

manželském štěstí?“ „Zkuste oddělení pohádek.“ 

 

 
 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/; mail: rkf.vmyto@tiscali.cz; tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 4. neděli adventní 

1. čtení – 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2. čtení – 1 Řím 16,25-27; Evangelium – Lk 1,26-38 

 

http://www.magnificat.sk/

