
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 28. listopadu do 5. prosince 2021 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 29. LISTOPADU 2021 – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 15:30 – mše sv. v Naději ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 30. LISTOPADU 2021 – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 

 06:10 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

STŘEDA 1. PROSINCE 2021 – STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA MARII A VLADIMÍRA ANTOŠOVY, SYNA, CELÝ RODY A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 2. PROSINCE 2021 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 07:10 – rorátní mše sv. s lucernami v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ŠIKLOVOU 

PÁTEK 3. PROSINCE 2021 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

 17:45-19:00 – Nikodémova noc (zpovídá P. Mistr) 
SOBOTA 4. PROSINCE 2021 – SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

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

NEDĚLE 5. PROSINCE 2021 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

                                 ZA OBĚTI COVIDU Z VYSOKÉHO MÝTA A OKOLÍ 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 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 Adventní průvodce královéhradecké diecéze, cena 30 Kč, Průvodce adventem 2021 

brněnské diecéze, cena 10 Kč, a trhací adventní kalendář olomouckého arcibiskupství, cena 16 Kč. 

 V zákristii si můžete zapisovat intence na rok 2022. 

 Ne 28.11.-so 4.12.: online Lectio divina se sv. Josefem. Více info na https://www.lectiodivina.cz/  

 Út 30.11., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 Čt 2.12., 18.15, fara: Setkání ministrantů 

 Na webu farnosti najdete fotografie z Červené středy. 

 Adventní duchovní obnova kurz Filip byl vzhledem ke stávající situaci zrušen a bude přesunut na pozdější dobu. 
 So 11.12., 18.30, fara: Příprava na biřmování 
 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM na pojištění kostelů a dalších církevních budov: z 21.11. 4.658 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Lk 21,25-28.34-36 Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, 
na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co 
přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí 
a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce 
nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž 
jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, 
co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“ 

 

ADVENTNÍ HRA – ROZSVIŤME OKNA V NAŠEM MĚSTĚ 

Rádi bychom rodiny naší farnosti přizvali k Adventní hře – 

rozsviťme okna v našem městě. Hra spočívá v tom, že v čase od 1. 
do 24. prosince se v našem městě Vysokém Mýtě postupně rozsvítí 
na různých místech 24 vyzdobených oken s jednotlivými 
číslovkami. 
Je potřeba, aby se do této hry zapojilo celkem 24 rodin, které si mezi 
sebou rozdělí 24 dní v kalendáři 1.- 24. prosince. Každá rodina 
pak má za úkol vánočně vyzdobit okno s použitím přiděleného 
čísla a v daný den pak okno rozsvítit. Od toho dne pak okno 

NEDĚLE 28. LISTOPADU 2021 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NAŠE FARNOSTI,   

ABYCHOM DOBŘE PROŽILI ADVENTNÍ DOBU A BOŽÍ NAROZENÍ 

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

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

 

https://www.lectiodivina.cz/


bude již svítit každý večer, vždy v čase od 16.00 do 18.00 hod. Když děti objeví nové rozsvícené okno, můžou si v 
níže přiloženém herním plánu vybarvit domeček s daným číslem. 
Podrobnosti ke hře a herní plán jsou na webu farnosti. Zde také najdete odkaz na tabulku, kde uvidíte, které dny 
jsou neobsazené. Více informací a přihlásit se do hry můžete u Radky Blajdové. Každý den budeme na facebooku 
farnosti zveřejňovat nápovědu, kde se v daný den bude okno rozsvěcet. 
Budeme moc rádi, když se do této hry zapojíte, děti můžou pomoci vyzdobit okno a zároveň máte námět na společné 
procházky adventním městem, které takto pomůžeme více vyzdobit.  
 

LITURGICKÝ ROK je sluneční rok (doba oběhu Země) 
uspořádaný podle norem církve, ve kterém se v 
liturgickém slavení zpřítomňuje Kristovo velikonoční 
tajemství. 
V dějinách různých kultur můžeme objevit dvojí pojetí 
času: cyklické a lineární. Čas křesťanů je dán jak 
cyklickým opakováním – zpřítomňováním Kristova 
velikonočního tajemství v rámci liturgického roku, tak i 
lineárním směřováním ke konečnému naplnění. Říkáme, 
že takto pojímaný čas je kairos in chronos. Cyklicko – 

lineární pojetí času je základem pro teologii liturgického 
roku, jenž je „prezentován“ liturgickým kalendářem. 

Druhý vatikánský koncil stanovil, aby se ve mši svaté 
poskytl bohatěji prostřený stůl Božího slova a šířeji se 
otevřel přístup k pokladům Bible tím, že se zavedou roční 
cykly čtení. Se souhlasem svatého papeže Pavla VI. byl 
pro neděle a slavnosti zvolen tříletý cyklus, přičemž 
každý rok je charakterizován polosouvislou četbou 
jednoho synoptického evangelia. Nyní začínáme cyklus C, 

ve kterém se bude číst Lukášovo evangelium. 

 

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ: 
Vláda ČR 25. listopadu 2021 vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci 
pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 
2021 23:59 hod. Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích 
úprav. Platí tedy tyto podmínky podle bodu 15 Usnesení Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066: 
15. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 

předpisů, tak, že 

a)  koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po 

nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

b)  koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné 

domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, samozřejmě 
i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanorušek. 
 

 

SYNODA 2021-2023: DESET TEMATICKÝCH OKRUHŮ K PROHLOUBENÍ 

VII. S jinými křesťanskými denominacemi: Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí 
jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských 

vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo? 
 

VIII. Autorita a spoluúčast: Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak 

definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v 
naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality 
v místní církvi? Přináší své plody? 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento reliéf? Co znázorňuje? 
 

Otázka z 21.11.2021: Kdo je na této vitráži? Kde ji 
najdete? Jedná se o vitráž sv. Cecílie, patronky hudby, 
která je na kůru v kostele sv. Vavřince. 
 
 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (5.12.2021) 2. adventní neděle: 1. čtení: Bar 5,1-9; 2. čtení: 
Flp 1,4-6.8-11; Evangelium: Lk 3,1-6 

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

