
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 20. prosince do 27. prosince 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 21. PROSINCE 2020 – 21. PROSINCE 

 07:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
ÚTERÝ 22. PROSINCE 2020 – 22. PROSINCE 

 06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
STŘEDA 23. PROSINCE 2020 – 23. PROSINCE 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM NA PODĚKOVÁNÍ  

ČTVRTEK 24. PROSINCE 2020 – VIGLIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

 ZA NAŠE FARNOSTI, OBYVATELE NAŠEHO MĚSTA A OKOLNÍCH OBCÍ, ZA  

VŠECHNY NAŠE BLÍZKÉ A TY, KTEŘÍ NÁS SLEDUJÍ 

PÁTEK 25. PROSINCE 2020 – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

 07:30 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)     

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOST – živý přenos na facebooku 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)  

 13:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM)  

SOBOTA 26. PROSINCE 2020 – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA, PROVOMUČEDNÍKA 

                     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                     10:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

NEDĚLE 27. PROSINCE 2020 – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) – obnova manželských slibů a žehnání vína  
                ZA RODINY NAŠICH FARNOSTÍ 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) - PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2020 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) - PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2020 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Do 23.12.2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 20% míst k 
sezení. V kostele sv. Vavřince se po navýšení kapacity tedy jedná o 55 míst, na Vraclavi o 20 míst. Abychom se 
vystřídali všichni, navštivte prosím buďto sobotní mši sv. s nedělní platností nebo mši sv. v neděli. Ohledně svátků 
si prosím vyberte, zda půjdete na mši sv. 24.12. nebo 25.12. a zapište se prosím u R. Blajdové kvůli lepší koordinaci. 

 Po 21.12., 14:00, kostel sv. Vavřince: brigáda stavění stromků, od cca 16:00 zdobení vánočních stromků. 
Děkujeme za podporu. 

 Čt 24.12., 14:00-15:00, kostel Nejsvětější Trojce: PŘIJĎTE SE POKLONIT „JEŽÍŠKOVI“ do „betlémské 
stáje“. Nebude se sice hrát tradiční živý Betlém, ale těšit se můžete na “Svatou rodinu”. Ježíškovy narozeniny si 
budete moci připomenout pouze tím, že nahlédnete do osvětlené stáje, budete si moci poslechnout vánoční koledy 
a domů si odnést Betlémské světlo. 

 Prosíme o podporu s hlídáním jesliček. Zapisujte se prosím na seznam v kostele po 2, rozpis najdete i na webu.  

 Čt 31.12., 23:30-24:00, kostel sv. Vavřince: Silvestrovská Nikodémova noc s požehnáním do nového roku 

 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky za 25 Kč. 
 V našich farnostech putuje obrázek Panny Marie Dobré rady, abychom se mohli duchovně usebrat při návštěvě 

Panny Marie u sebe doma. Zájemci, hlaste se prosím u rodiny Motyčkovi (tel. 731598811).  

 V zákristii nebo na faře může zapisovat intence na prosinec a celý rok 2021. 
 Nedělní sbírka ve VM: 13.12. 5.220 Kč + 2.000 Kč + 1.000 Kč + 1.000 Kč. Bohu díky 

 

Jesličky v chrámu sv. Vavřince bude možné navštívit: 
čtvrtek 24.12. od 15:00 do 16:00 hod 

pátek 25.12. od 14:00 do 16:00 hod 

sobota 26.12.od 14:00 do 16:00 hod 

neděle 27.12.od 14:00 do 16:00 hod 

čtvrtek 31.12. od 16:00 do 16:30 hod 

pátek 1.1. od 14:00 do 16:00 hod 
 

Na Štědrý den může dále navštívit jesličky: 
v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově: od 14.00 do 16.00 hod 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi: od 14.00 do 16.00 hod 

v kostele sv. Martina v Zámrsku: od 14:00 do 15:00 

NEDĚLE 20. PROSINCE 2020 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

     09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, ŽIVÉ  
I ZEMŘELÉ Z TOHOTO RODU A DUŠE V OČISTCI 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 
                 



 

EVANGELIUM: Lk 1,26-38 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k 
panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: 
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí 
řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a 
bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky 
a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí 
odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I 
tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť 
u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní 
odešel. 

    
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: NOSÍ DÁRKY JEŽÍŠEK? 

Chtěla bych se zeptat na věci kolem Vánoc a Ježíška, který podle tradice v Čechách nosí dárečky. Máme 
čtyřletou dcerku, která tomu dosud věří. Snažím se s ní mluvit o tom, že podstatou Vánoc je oslava narození 

Ježíše, který přišel kvůli nám, aby nás zachránil, vykoupil ze smrti. Ale co ty dárečky pod stromečkem? Ve školce 
Ježíškovi i píšou nebo kreslí dopisy, taky v celé mé ateistické rodině všichni "věří" na Ježíška. 
Nelíbí se mi to, ale stále nevím, jak se k tomu postavit, aby v tom dcerka neměla zmatek. Opravdu nevím, co jí odpovím, 
když se zeptá, jestli ty dárečky pod stromečkem jsou od Ježíška. Když jí řeknu "ne, jsou od nás" a druhý den přijedeme 
k mé rodině a všichni se jí budou ptát "Tak co, byl u vás Ježíšek?" Napadlo mě, že bych jí řekla, že je to tajemství, kdo 
ty dárečky donesl. Nevím :-). Děkuji předem za odpověď a přeju Vám krásné předvánoční pokojné chvíle.  
 

Tajemství, překvapení a radost, láska... 
Trochu jste si už odpověděla sama. Napadlo Vás říci, že je to tajemství, a to je možná to nejlepší, co můžete teď své 
malé dcerce říci. Nevím, jestli o tom víc přemýšlíte Vy sama nebo Vaše dcerka. Ale je dobré nějak všechna ta rozdílná 
tvrzení sjednotit. Aby nakonec neměla Vánoce spojené se zmatkem a nejistotou a nejednotou mezi lidmi, které má 
ráda. Pokud se zamyslíme nad tím, co je podstatou Vánoc - Bůh se stal člověkem a to je něco úžasného. Daroval se 
nám způsobem, ve kterém vůbec nedbal na to, že je všemocným Bohem, ale chtěl se nám nějak přiblížit, abychom mu 
lépe porozuměli a abychom se ho nebáli. Přišel jako bezbranné dítě, narodil se ve chlévě, pak s rodiči prchal do cizí 
země, žil 30 let obyčejný život tesaře, pak 3 roky vyučoval a uzdravoval. Sloužil a sloužil, dával sám sebe, ani neměl 
moc času na odpočinek, a nakonec skončil na kříži, aby nás všechny zachránil. A začátek toho všeho si připomínáme 
o Vánocích. A možná chceme na tenhle obrovský dar nějak odpovědět, taky něco dát, taky nějak vyjádřit lásku, alespoň 
lidem, které máme okolo sebe nejblíže. Takže dáváme dárky s vědomím, že stejně vše máme od Boha. Tak pokud 
mluvíme o Ježíškovi, je to vlastně způsob, jak malému dítěti sdělujeme, že Bůh je dobrý a dává dobré dary. Pokud 
začnete malé dcerce mluvit o Ježíši, kříži a oběti, asi si vytvoří velmi podivný obraz Boha. Nejprve ho potřebuje zakusit 
jako dobrého a laskavého dárce. A Vánoce jsou k tomu dobrou příležitostí. A nezapomínejme, že stejně silně o Bohu 
a jeho dobrotě hovoří naše vzájemné vztahy. To, jak se k sobě chováme v rodině, s přáteli... 
Takže Vás chci moc povzbudit, abyste se nebála, že dcerka bude mít ve víře zmatek. Záleží na Vaší vnímavosti, abyste 
postupně a podle zrání Vaší dcerky rozšiřovala obraz Boha o další a další rozměry. Aby se Ježíšek stal Ježíšem a ona 
sama se začala zapojovat do procesu obdarovávání druhých. Ale myslím si, že na to je zatím čas. Teď si má užít 
tajemství, překvapení, radost, pohodu, lásku... Sama jsem na Ježíška věřila dlouho a naši synové rovněž. A nijak to 
náš vztah k Bohu nenarušilo. Pokud dcerka bude mít nějaké otázky, odpovídejte na ně stručně a přiměřeně jejímu věku. 
A zároveň si nechte otevřená vrátka, abyste mohla postupně svoje odpovědi jen doplňovat a nemusela říci: to nebyla 
pravda, to jsem ti lhala. Vždyť malý Ježíšek vyroste ve velkého Ježíše a je a zůstane Bohem. A od Boha máme všechno. 
I požehnání v práci a tolik peněz, abychom se mohli vzájemně obdarovat. Přeji Vám moudrost při výchově.   

(Převzato z webu www.vira.cz) 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Čí je to socha a kde ji najdete? 
 
 

Otázka z 13.12.2020: Kde najdete tuto vitráž? Koho znázorňuje? Jedná se o 
vitráž sv. Josefa a nachází se v presbytáři kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (27.12.2020) Svátek Svaté rodiny: 1. čtení Sir 

3,3-7.14-17a, 2. čtení: Kol 3,12-21; Evangelium Lk 2,22-40 

Více fotek z „historie Svaté rodiny“ 

najdete na webu farnosti. 

http://www.vira.cz/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

