
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 12. prosince do 19. prosince 2021 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 13. PROSINCE 2021 – PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE 

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

ÚTERÝ 14. PROSINCE 2021 – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

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

STŘEDA 15. PROSINCE 2021 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

ČTVRTEK 16. PROSINCE 2021 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

PÁTEK 17. PROSINCE 2021 – 17. PROSINCE 

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

SOBOTA 18. PROSINCE 2021 – 18. PROSINCE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku – křest Adama a Jessicy Bykorových (PPM) 

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

NEDĚLE 19. PROSINCE 2021 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

                                  ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN, ZA MARII FOJTÍKOVOU A 
ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z CELÉHO RODU A DUŠE V OČISTCI 

 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 věnována na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

 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. 
 V zákristii si můžete zapisovat intence na rok 2022. 

 Út 14.12., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 Čt 16.12., od 14.00 (přijít můžete i později): Předvánoční úklid kostela 

 Čt 16.12., 18.15, fara: Setkání ministrantů 

 So 18.12., 18.30, fara: Příprava na biřmování 
 Po 20.12.: výuka náboženství ve VM odpadá 

 St 22.12., 15.00-16.30, kostel sv. Vavřince: zpovídá P. Z. Mach a P. P. Mistr, 16.30: mše sv. s adventním 
zamyšlením P. Macha, 17.30-18.10, kostel na Vraclavi: zpovídá P. Z. Mach a P. P. Mistr 

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 5.12.: 4.795 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Lk 3,10-18 Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať 
se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali 
se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co 
máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým 
žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás 
křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít 
Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však 
bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst. 
 

PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA GRAUBNERA K ADVENTU: PROŽIJME V RODINĚ „SYNODU“ 

„Vstupujeme do adventu a začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista,“ zahajuje arcibiskup Graubner 
svůj list a upozorňuje, že nejde jen o přípravu na vánoční svátky, ale také na setkání s Kristem na konci 
života i na jeho vstup do vztahů i do společnosti. Připomíná pak, že letos celá církev prožívá dvě významné 

události: rok rodiny a synodální proces. „Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný 
individualismus a krizi rodiny. Obojí spolu souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé 
lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině,“ dodává. 
Možným řešením a cestou k nápravě je podle něj prožít letošní advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu 
(„synodu“) v rodině. „Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic 
násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého,“ vybízí arcibiskup Graubner a přidává i konkrétní rady. Setkání má 
zahájit modlitba, kterou rodina do svého společenství pozve nejvzácnějšího hosta, Ježíše. Každý ať mluví o kterémkoli 
problému, a to naprosto svobodně, ostatní ať pozorně naslouchají. Ve druhém kole každý zmíní, co ho od druhých 

NEDĚLE 12. PROSINCE 2021 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

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

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

 



oslovilo. Případný závěr má být motivovaný otázkou, jak by se to líbilo Bohu, pokud se ale nenajde shoda, není třeba 
se zlobit a rozhodnutí lze odložit na příště. Příští setkání, kterému má předcházet modlitba každého člena rodiny za 
správné poznání, má pak začít povídáním, co koho napadlo. 
„Snad vám to připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých 
skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte 
novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve vaší rodině,“ dodává arcibiskup 

Graubner a v závěru svého pastýřského listu děkuje všem, kdo tímto způsobem přispějí k obnově společnosti skrze 
obnovu vlastní rodiny. 

Na webu farnosti si můžete 
prohlédnout fotogalerii a krátké video 
z návštěvy sv. Mikuláše v našem 
kostele. 

 

 

 

 

 
 

ADVENTNÍ HRA – ROZSVIŤME OKNA V NAŠEM MĚSTĚ 

Vydejte se až do 24. prosince na procházku po Vysokém Mýtě a přidejte se k Adventní 
hře – rozsviťme okna v našem městě. Okna budou rozsvícená minimálně vždy v čase od 

16.00 do 18.00 hod. Podrobnosti ke hře, herní plán a fotografie rozsvícených okýnek 
jsou na webu farnosti. Nápovědu najdete každý den zveřejněnou na facebooku farnosti 

a postupně také na našem webu. 

Nápovědy z tohoto týdne: 
 

DATUM 
DEN V 

TÝDNU 
SOUŘAD- 
NICE 

NÁPOVĚDA 

6.12.2021 pondělí C1 
Najdi na náměstí lékárnu. Zahni do boční uličky a poté zahni doleva a běž 
směrem k Sokolovně. Tam najdeš osvícené okno, a i drobný dáreček… 

7.12.2021 úterý B3 

Rozsvícené okno najdeš na domě, který je v blízkosti jedné z vysokomýt- 
ských základních škol. Nachází se na pomyslné spojnici mezi vlakovou 
zastávkou a nádražím a ulice, kde dům stojí, nese jméno po významném 
hudebním skladateli, autorovi Rusalky. Pokud sečteme jednotlivá čísla 
popisného, dostaneme číslo menší než 20, dělitelné současně 5 a 3.  

8.12.2021 středa C2 
Z náměstí v rohu, kde je Komerční banka, se vydej do ulice, ve které nejsou 
výlohy. Rozsvícené okno najdeš cca v půlce. 

9.12.2021 čtvrtek D2 
Dnes se vyprav na Jablonského náměstí. Osvětlené okno najdeš na jednom z 
rohových domů.  

10.12.2021 pátek E3 

Dnes si uděláš vycházku až za hřbitov. Od zadní hřbitovní brány zahni 
doprava a pak druhou ulicí do leva. Jméno této ulice ti připomene básničku 
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí 
a vůkol rudý …“. Běž touto ulicí, dokud rozsvícené okno neobjevíš.  

11.12.2021 sobota D4 
Odboč z ulice Českých bratří směrem k hlavní bráně na hřbitov a rozsvícené 
okno najdeš cestou. 

12.12.2021 neděle E4 
Od zadního vchodu na hřbitov zahni směrem k poli a hledej zaparkovaný 
karavan. Na plotě pro vás bude čekat nějaká drobnost. 

 

 DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, kde se nachází tento kříž? 
 

Otázka z 5.12.2021: Čí je to socha a kde se nachází? Jedná 
se o sochu Jana Křtitele, která se nachází na hlavním oltáři 
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 (19.12.2021) 4. adventní neděle: 1. čtení: Mich 5,1-4a; 2. 

čtení: Žid 10,5-10; Evangelium: Lk 1,39-45 

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

