
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 27. prosince 2020 do 21. ledna 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 28. PROSINCE 2020 – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ 

ÚTERÝ 29. PROSINCE 2020 – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Eva Loskotová) 

STŘEDA 30. PROSINCE 2020 – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ  
 17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Eva Loskotová) 

ČTVRTEK 31. PROSINCE 2020 – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 16:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Eva Loskotová) 

PÁTEK 1. LEDNA 2021 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Antonín Brychta) 
                                 NA PODĚKOVÁNÍ A PROSBA O BOŽÍ POMOC DO NOVÉHO ROKU 

 10:40 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi (akolyta Jaroslav Truhlář) 
 13:30 – bohoslužba slova v kostele v Knířově (akolyta Petr Smolák) 
 13:30-14:00 - možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince (akolyta Jan Zelenka) 

SOBOTA 2. LEDNA 2021 – PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A 
UČITELŮ CÍRKVE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK) 

 17:30 – mše sv. v kostele v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Josef Hubálek) 

NEDĚLE 3. LEDNA 2021 – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (P. Karel Dvořák) 
 10:40 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi (akolyta Jaroslav Truhlář) 
 11:30-12:00 - možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince (akolyta Jan Zelenka) 

     13:30 – bohoslužba slova v kostele na Knířově (akolyta Petr Smolák) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Od 27.12.2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k 
sezení. Na mši sv. 1.1. a 3.1. ve Vysokém Mýtě se prosím zapisujte – buď na seznam v kostele nebo na farní mail, 
či telefon R. Blajdové (775.391.00). 

 P. Pavel Mistr je až do 6.1.2021 (včetně) v karanténě. Bude sloužit soukromé mše sv. a modlit se za farnosti… 

 Děkujeme všem, kteří pomohli připravit slavení letošních Vánoc – těm, kteří vyzdobili všechny naše kostely a 
připravili jesličky a pomohli je hlídat a hudebníkům. Dále děkujeme „Svaté rodině“ a hudebníkům, kteří pomohli 
zpříjemnit vánoční chvíli na Štědrý den u kostela Nejsvětější Trojice. 

 V neděli 3.1. proběhne při mši sv. ve Vysokém Mýtě žehnání vody, křídy a kadidla. Přineste si prosím nádobu na 
vodu, případně pytlíčky na kadidlo a křídu.  

 Vzhledem k aktuální situaci jsme museli Silvestrovskou Nikodémovu noc zrušit. 
 V zákristii může zapisovat intence na rok 2021. 

 Nedělní sbírka ve VM: 20.12.2.884 Kč, sbírka na chudé u Svaté rodiny 1.596 Kč, sbírka na Štědrý den a Boží hod 
vánoční 4.623 Kč. Bohu díky! 
 

Jesličky v chrámu sv. Vavřince bude možné navštívit: 
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 
 

EVANGELIUM: Lk 2,22-40 Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby 
ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli 
také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, 
jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha 
svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když 
rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: 
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi 
připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu 
nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání 
mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení 
mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se 
vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila 
Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali 
vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě 
rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. 
    

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 (Mons. Jan Paseka) ZA RODINY NAŠICH FARNOSTÍ 

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

     13:30-14:00 – možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince (akolyta) 

                 



  
Fotogalerii z letošního setkání u kostela Nejsvětější Trojice, kde jsme se mohli poklonit „Svaté rodině“ a 
vyslechnout si vánoční koledy, najdete na webu farnosti.  

 

 
Za farní kancelář přejí požehnané vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2021  

P. Pavel Mistr a Radka Blajdová. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: V kterém našem kostele najdete tento Betlém? 
 
 

Otázka z 20.12.2020: Čí je to socha a kde ji najdete? Jedná se o sochu 
Zachariáše (otce Jana Křtitele), která se nachází na bočním oltáři vpravo 
v kostele sv. Martina v Zámrsku. Zachariáš má na krku tabulku s textem: 

„Budiž požehnán Hospodin Bůh, že navštívil a zjednal vykoupení lidu 

svému.“ (Lk 1,68) 
 

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

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

Připravujeme se na příští neděli (3.1.2021) 2. neděle po narození Páně: 1. čtení 
Sir 24,1-4.12-16, 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; Evangelium Jan 1,1-18 
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mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
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