
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 19. prosince do 26. prosince 2021 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 20. PROSINCE 2021 – 20. PROSINCE V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU 

 15:30 – mše sv. v Penzionu ve VM (PPM), od 14:45 příležitost ke svátosti smíření v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 21. PROSINCE 2021 – 21. PROSINCE V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU 

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

STŘEDA 22. PROSINCE 2021 – 22. PROSINCE V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU 

 13:30 – pohřeb paní Marie Šedové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 15:00-16:30 – příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mach, PPM) 
 16:30 – mše sv. s adventním zamyšlením P. Macha v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mach, PPM)  

              NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA A PROSBA O DALŠÍ OCHRANU 

 17:30-18:10 – příležitost ke svátosti smíření v kostele na Vraclavi (P. Mach, PPM) 

ČTVRTEK 23. PROSINCE 2021 – 23. PROSINCE V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU 

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

              ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH 

 10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 24. PROSINCE 2021 – VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ 

 15:00-16:00 jesličky v kostele sv. Vavřince 

 16:00 – dětská mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 20:30 – mše sv. v kostele v Knířově (PPM) 
 22:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 
 24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) - Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 

     ZA OBYVATELE NAŠEHO MĚSTA A OKOLÍ 

SOBOTA 25. PROSINCE 2021 – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

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

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

 14:00-16:00 jesličky v kostele sv. Vavřince 

 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM) – Poděkování za rok 2021 

NEDĚLE 26. PROSINCE 2021 – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) – Poděkování za rok 2021, Obnova manželských slibů 

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

                                  ZA RODINY NAŠÍ FARNOSTI 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) – Poděkování za rok 2021, Obnova manželských slibů 

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) – Poděkování za rok 2021, Obnova manželských slibů 

 14:00-16:00 jesličky v kostele sv. Vavřince 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání jesliček v kostele sv. Vavřince. Zapisujte se prosím na seznam v kostele. 

 Dnes máte poslední možnost zakoupit si kalendáře, nové knihy a knížky a hry pro děti. 
 Zakoupit si můžete také model kostela, cena 200 Kč. 
 V zákristii si můžete zapisovat intence na rok 2022. 

 Út 21.12., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 St 22.12., od 17.15: Stavění a zdobení stromků v kostele 

 Pá 24.12., 14:00-15:00, kostel Nejsvětější Trojice: Přijďte se poklonit Ježíškovi. Hrát budou také vánoční koledy 
a odnést si budete moci betlémské světlo. 

 Ne 26.12., 17:00, Církev bratrská: NAAM Ježíšův příběh v poprockovém podání – hudební bohoslužba „Ke 
slávě tvé“ 

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 12.12. na Kněžský seminář a formaci bohoslovců: 6.362 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Lk 1,39-45 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo 
v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj 
pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti 
bylo řečeno od Pána!“ 
 

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) 

 



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.  

Nápovědy z tohoto a příštího týdne (neboť 24.12 budou okna svítit naposledy…): 
 

DATUM 
DEN V 

TÝDNU 
SOUŘAD- 
NICE 

NÁPOVĚDA 

13.12.2021  pondělí C2 
Okno je v samém středu města, jen asi 75 m od morového sloupu. (Směrem 
ke kostelu ale nechoď…)  

14.12.2021 úterý B3 

Vydej se od vlakové zastávky město směrem k nemocnici. Okno najdeš již 
asi po 120 krocích. Kdybys náhodou dorazil autem, můžeš si ho tu nechat 

rovnou umýt… 

15.12.2021 středa C5 
Víš, kde je hospoda „U Brežněva“? Tak se vydej tím směrem a u branky tě 
přivítá zlatý pes a rozsvícené okno. 

16.12.2021 čtvrtek C2 Z náměstí se vydej směrem k Pražské bráně. Rozsvícené okno nemineš… 

17.12.2021 pátek D3 

Najdi prodejnu Konzum, která je v blízkosti hřbitova. Když budeš mít 
prodejnu za zády, přejdi silnici a zahni do první ulice vlevo. Zde osvícené 
okno objevíš. Když pak dům obejdeš z druhé strany, čekají tam na tebe 

prolézačky… 

18.12.2021 sobota C1 
Od Husova sboru přejdi opatrně na druhou stranu a běž do ulice vlevo. 
Rozsvícené okno najdeš hned za pár kroků. 

19.12.2021 neděle  C3 
Od kostela sv. Vavřince jsi směrem do Jungmanových sadů. Rozsvícené 
okno objevíš vpravo kousek před tím, než dojdeš ke schodům do parku. 

20.12.2021 pondělí  D4 

Od kostela Nejsvětější Trojice běž Javornického ulicí dolů z kopce. Přejdi 
rovně křižovatku u evangelického kostela a pokračuj dál.  Rozsvícené okno 
najdeš po 225 m. 

21.12.2021 úterý  A3 

Od pivovaru se vydej stejnojmennou ulicí až na samý konec, kde na tebe 
bude čekat v přízemí rozsvícené okno. Po levé straně uvidíš obchod s 
potravinami a dole u vchodu budou sáňky s malým překvapením pro tebe… 

22.12.2021 středa  B5 

Od restaurace Družba se vydej směrem k Naději, ale nezahýbej k ní a 
pokračuj stále rovně. V jednom přízemním okně vpravo rozsvícené okno 
objevíš. 

23.12.2021 čtvrtek  C2 

Okno najdeš, když se vydáš z náměstí směrem ke kostelu ulicí, která je 
souběžná s tou, která nese název bílých bytostí, které budeš možná cestou 
potkávat. Ulice, na jejímž konci okno je, se jmenuje podle autorky knihy 

„Babička“. 

24.12.2021 pátek  C3 

K tomuto oknu, které je kousek za Litomyšlskou branou směrem do parku, 
tě zveme již na 14.00 hodinu. Odměnou za tvé putování bude setkání s 
děťátkem a nejen to... 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Víte, kde se dříve v kostele sv. Vavřince stával Betlém? 
  

Otázka z 12.12.2021: Poznáte, kde se nachází tento kříž? Tento kříž najdete 
na poutní cestě na Knířov a je věnován památce všem knířovským rodákům. 
 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (26.12.2021) Svátek Svaté Rodiny: 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a; 

2. čtení: Kol 3,12-21; Evangelium: Lk 2,41-52 

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

