
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 26. prosince 2021 do 2. ledna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 27. PROSINCE 2021 – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

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

ÚTERÝ 28. PROSINCE 2021 – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ 

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

STŘEDA 29. PROSINCE 2021 – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA VONDRÁČKA, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ 

ČLENY RODINY, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 30. PROSINCE 2021 – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 16:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

PÁTEK 31. PROSINCE 2021 – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 16:00-16:30 jesličky v kostele sv. Vavřince 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2021     

 23:30-24:00 – Nikodémova Silvestrovská noc v kostele sv. Vavřince s požehnáním do nového roku a 

novoročním přípitkem 

SOBOTA 1. LEDNA 2022 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 

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

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

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

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

NEDĚLE 2. LEDNA 2022 – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na webu farnosti najdete desátky živého růžence na příští tři měsíce. 
 Na facebooku najdete záznam z Půlnoční mše sv., při které zazněla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. 

Děkujeme dirigentovi Davidovi Lukášovi, pěveckému sboru Otakar Vysoké Mýto, ZUŠ a orchestru za realizaci. 

 Děkujeme všem, kteří se zapojili do Adventní hry – Rozsviťme okna v našem městě, ať tím, že rozsvícená okna 
hledali, tak také tím, že své okno rozsvítili a umožnili dobrodružné hledání dětem, ale nejen dětem… Fotografie 

všech rozsvícených okýnek najdete doplněné do článku na webu farnosti a na facebooku. 

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Vánoc úklidem, vánoční výzdobou, stavbou jesliček a všem, 

kteří se podíleli na liturgii. 
 Út 4.1., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 Zakoupit si můžete nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky. Cena 25 Kč.  
 V zákristii si můžete zapisovat intence na rok 2022.  

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 19.12.: 7.288 Kč, sbírka na chudé z Vysokého Mýta u živého Betlému: 3.947 Kč, sbírka 

na Půlnoční: 2.981 Kč, sbírka na Slavnost Narození Páně: 7.311 Kč. Bohu díky!  
 

EVANGELIUM: Lk 2,41-52 Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 
dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš 
v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho 
hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v 
chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a 
nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, 
tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co 
je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a 
poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u 

Boha i u lidí. 
 

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 

 

Připravujeme se na příští neděli (2.1.2022) 2. Neděle po Narození Páně: 1. čtení: Sir 24,1-

4.12-16; 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18; Evangelium: Jan 1,1-5.9-14 



  
Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z živého Betléma a vánoční výzdoby kostela sv. Vavřince. 
Děkujeme „Svaté Rodině“, hudebníkům a těm, kteří za naši farnost živý Betlém připravili. 
 

OPĚRNÝ BOD PRO ROK 2022 - 
ZAMYŠLENÍ P. PAVLA MISTRA 

DO NOVÉHO ROKU 

Vážení přátelé, jak jistě víte, podařilo 
se nám v loňském roce zrealizovat 

v rámci Programu regenerace 

s podporou města a farnosti očištění 
oltáře a restaurování stropních maleb 
nad oltářem v kostele sv. Vavřince. 

Tím bylo završeno restaurování obrazu 
Nanebevzetí Panny Marie od Petra 

Brandla, nyní je krásný nejen obraz, 
ale i jeho okolí.  
Během oprav se mi naskytl také 
zajímavý pohled na anděla, který se 
chce jakoby zachytit o lešeňovou 

trubku a tím získat opěrný bod…     

    

Vedlo mě to k zamyšlení i k návrhu na P.F. pro rok 2022, ve kterém se také my budeme muset snažit najít opěrný bod.  
Pro nás křesťany je tou největší oporou sám Pán Ježíš. Je pro nás větší jistotou než prezident a vláda, zdraví či podpora, 
kterou máme od lidí. Je známý citát od Archiméda, který vyzývá: „Dejte mi opěrný bod a já pohnu zeměkoulí.“ Je to 

čistě teoretický předpoklad, protože se jednak ve vesmíru nenajde ten pevný bod a potom se nedá realizovat tak veliká 
páka. Zkusme však tuto větu posunout na celé lidstvo. Přestože má Bůh ten pevný a jistý bod na zemi ve svém Synu, 

podaří se mu pohnout lidstvem? Podaří se mu získat člověka pro správný život zde na zemi a pro myšlenku života 
pokračujícího? Bůh nikoho k ničemu nenutí, klepe na naše dveře a vstoupí jen když je pozván dál. 

Co tedy říci závěrem? Nechte se inspirovat naším andělem a najděte si v novém roce ten správný opěrný bod, skrze 

který se váš život může pohnout dopředu... 
 

S poděkováním za spolupráci v roce 2021 a s přáním Božího požehnání do nového roku za farní kancelář 

P. Pavel Mistr a Radka Terezie Blajdová 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tohoto anděla? 
  

Otázka z 19.12.2021: Víte, kde se dříve v kostele sv. Vavřince stával 
Betlém? Betlém stával dříve v Fabricijské kapli (Getsemanské zahradě). 
 

 

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

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

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto 

Najděte si v životě opěrný bod… 

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

