
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 21. listopadu do 28. listopadu 2021 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 22. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE 

 17:00 – mše sv. v Penzionu ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 23. LISTOPADU 2021 – SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA 

STŘEDA 24. LISTOPADU 2021 – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG LACA, KNĚZE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

 11:00 – pohřeb paní Bohunky Zlesákové v kostele na Vraclavi (PPM) 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA LIDI PRONÁSLEDOVANÉ PRO VÍRU 

ČTVRTEK 25. LISTOPADU 2021 – ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

              ZA INGE A ZDEŇKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 26. LISTOPADU 2021 – PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ŠIKLOVOU 

SOBOTA 27. LISTOPADU 2021 – SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ŠIKLOVOU 

NEDĚLE 28. LISTOPADU 2021 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOST 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnešní sbírka je věnovaná na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 

 Nabízíme k prodeji kalendáře, nové knihy nejen z Karmelitánského nakladatelství a širokou nabídku knížek, a i 

her pro děti. Zakoupit si můžete také model kostela, cena 200 Kč. 
 Dále nabízíme k prodeji Průvodce adventem 2021 brněnské diecéze, cena 10 Kč, a trhací adventní kalendář 

olomouckého arcibiskupství, cena 16 Kč. 
 Na webu farnosti najdete přehled adventních a vánočních bohoslužeb. 

 Út 23.11., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 St 24.11.: Červená středa – veřejná připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru. Více info na webu farnosti 
ve vitrínce. 17.00 mše sv. za lidi pronásledované pro víru v kostele sv. Vavřince; 17.45 společná ekumenická 
modlitba za lidi pronásledované pro víru v kostele sv. Vavřince, společná modlitba Otčenáš před kostelem.  

 So 27.11., 18.30, fara: Příprava na biřmování, následuje oslava církevního Silvestra. 

 So 27.11., 16.00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert – hrou na harfu nás potěší Klára Teplá a žáci ZUŠ 
Choceň. Po koncertě jste zváni na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před budovou OÚ, kde se zahřejeme 
svařeným vínem, punčem a čajem. Vstupné dobrovolné. 

 Ne 28.11.: žehnání adventních věnečků o první neděli adventní 
 Ne 28.11.-so 4.12.: online Lectio divina se sv. Josefem. Tyto exercicie, které povede P. František Honíšek, CM, 

budou přenášeny na kanále youtube: Lectio divina CZ. Je možnost individuálního doprovázení. Více info na 
https://www.lectiodivina.cz/  

 Pá 3.12.-so 4.12., fara: Adventní duchovní obnova – kurz Filip. Během kurzu budou platit platná 
epidemiologická nařízení. Více informací najdete na webu farnosti. 

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM: z 14.11. 4.426 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Jan 18,33b-37 Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, 
anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses 
dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji 
služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi 
tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal 
svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 
 

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ: 

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách 
ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není 
pro mše svaté povinná.  

NEDĚLE 21. LISTOPADU 2021 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

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

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

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

 

https://www.lectiodivina.cz/


Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, 
že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. 
 

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU BEZ REGISTRACE: 
MUDr. Lenka Dejdarová nabízí očkování vakcínou Comirnaty firmy Pfizer a vakcínou Johnson and Johnson firmy 
Janssen. Máte-li zájem o kteroukoliv vakcínu, ozvěte se, kdy by se Vám očkování hodilo – nejlépe mailem, telefony 

nestíháme vyřizovat. Nejste-li našimi pacienty, tak prosím o mailové zaslání Vašich údajů – jméno, příjmení, rodné 
číslo, číslo pojišťovny, bydliště, telefon, děkujeme! mudrlenkadejdarova@centrum.cz  

Máte-li zájem o očkování dětí vakcínou Pfizer – Comirnaty, můžete se obrátit na ordinaci MUDr. Evy Papouškové, 
tel. 465 423 922, ordinace.pldd@centrum.cz. Termíny očkování Comirnaty Pfizer: úterý 23.11. 9-11, 13-15, pátek 
26.11. 9-11, pondělí 29.11. 9-11, 14-17, pátek 23.11. 9-11 

Termíny očkování Johnson and Johnson: pondělí 22.11. 9-11, 14-17, čtvrtek 25.11. 9-11, pátek 26.11. 9-11. 

Máte-li zájem o očkování a nemůžete se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace (imobilní pacienti, pacienti v 
ústavních zařízeních, senioři atd.), ozvěte se, pokusíme se návštěvu doma a očkování zajistit. 
 

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY ČBK JANA GRAUBNERA: NECHTE SE Z OHLEDU NA OSTATNÍ OČKOVAT 

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a 
pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je 
nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší 
ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování 
není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který 
pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. 
Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. 
Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody 
pro společné dobro. Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním 
hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v 
době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z 
blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně. +Jan Graubner, předseda ČBK 
 

VÁNOČNÍ OPLATKY: V kostele si můžete zakoupit vánoční oplatky, které se používají při rodinné vigilii na svátek 
Narození Páně, kdy se na začátku večeře rozlomí pro každého člena rodiny a další hosty, kteří si pak mohou vzájemně 
popřát k nadcházejícím svátkům a poprosit o odpuštění všeho, čím se provinili v minulém roce. Oplatky tak 
symbolizují chléb, ze kterého ve svornosti a lásce společně lámou ti, kteří se mají opravdu rádi. Vytvořte si doma tuto 

opravdu dojemnou chvíli, která vnáší úžasnou a nepopsatelnou atmosféru, ale tak trošičku i ovzduší nebe. 
 

SYNODA 2021-2023: DESET TEMATICKÝCH OKRUHŮ K PROHLOUBENÍ 

V. Spoluzodpovědnost za misijní poslání: Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou 
povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou 

misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální 
oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o 
společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování 
při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní? Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví 
začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví 
východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris? 
 

VI. Vést dialog v církvi a ve společnosti: Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je 
schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak 
jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními 
společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, 
se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými 
institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí? 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdo je na této vitráži? Kde ji najdete? 
 

Otázka z 14.11.2021: Víš, na kterém obraze se nachází tento žebrák? Jedná se o pozdně barokní 
anonymní oltářní obraz z kostela sv. Martina v Zámrsku (z roku 1751). Obraz znázorňuje sv. 
Martina na bílém koni dělícího se s žebrákem o plášť. Sv. Martin je oblečen jako voják, na hrudi 
a na rameni má dva ozdobné maskarony a na hlavě přilbici s pštrosími pery. V 

levé ruce drží meč a v pravé podává žebrákovi půlku svého červeného pláště. Polonahý žebrák sedí 
na dřevěné stolici, levou ruku vztahuje k Martinovi a pravou ruku si opírá o proutěný koš se džbánem. 
Při sobě má poutnickou hůl tvaru T a na stolici je položena miska se lžící. V horní části je namalováno 
otevřené žlutě osvícené nebe, kde přilétá anděl s květy, zahalený do červené drapérie.  
 
 

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

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (28.11.2021) 1. adventní neděle: 1. čtení: 1. čtení – Jer 33, 14-

16; 2. čtení: 1 Sol 3, 12-4,2; Evangelium: Lk 21, 25 - 28. 34 - 36 
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