
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 5. prosince do 12. prosince 2021 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 6. PROSINCE 2021 – SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 

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

ÚTERÝ 7. PROSINCE 2021 – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

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

STŘEDA 8. PROSINCE 2021 – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKRVNÝ PRVOTNÍHO 
HŘÍCHU 

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

ČTVRTEK 9. PROSINCE 2021 – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

 18:00 – adventní ekumenická bohoslužba slova u baptistů 

PÁTEK 10. PROSINCE 2021 – PANNY MARIE LORETÁNSKÉ 

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

              ZA RODINU TLÁSKALOVU A PLECHÁČKOVU 

SOBOTA 11. PROSINCE 2021 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

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

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) 
 

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. 

 Út 7.12., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 So 11.12., 18.30, fara: Příprava na biřmování 
 Na webu farnosti najdete fotografie z rorátní mše sv. s lucernami. 
 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 28.11.: 5.590 Kč. Bohu díky! Příští neděli 12.12. proběhne sbírka na Kněžský seminář a 

formaci bohoslovců. 
 

EVANGELIUM: Lk 3,1-6 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, 
Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným 
knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého 
okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas 
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý 
pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“ 

 

DIECÉZNÍ ČASOPIS ADALBERT: 

Diecézním rodinným magazínem můžete obdarovat své blízké. Právě teď je čas 
předplatné 2022 objednat. Roční předplatné stojí 319 Kč. Objednat si ho lze na: 
adalbert@bihk.cz   

V roce 1990 dal královéhradecký biskup Karel Otčenášek pokyn k založení 
diecézního zpravodaje IKD – Informace královéhradecké diecéze. Tehdy šlo jen o 
několik listů obsahujících zprávy typu co, kdy, kdo, kde a jak. Po třiceti letech 
existence zpravodaje se jeho obsah zásadně proměnil, stejně jako před několika lety i 
název – Adalbert. Dnešní diecézní měsíčník má slušnou předplatitelkou základnu a 
každý měsíc projde rukami několika tisíc čtenářů, další si ho přečtou i na diecézních webových stránkách. 
Diecézní periodikum Adalbert přináší pravidelně nejen informace o událostech v diecézi, ale také rozhovory se 
zajímavými osobnostmi, teologická, filosofická, psychologická a duchovní zamyšlení. Během let se podařilo postavit 
redakční tým, který tvoří profesionálové z řad médií, ale také publicisté z řad kněží. 

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) 

 

mailto:adalbert@bihk.cz


ADVENTNÍ HRA – ROZSVIŤME OKNA V NAŠEM MĚSTĚ 

Vydejte se na procházku po Vysokém Mýtě a přidejte se 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. Okna budou rozsvícená minimálně 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. Nápovědu najdete každý den zveřejněnou na facebooku farnosti a postupně také na našem webu. 

Nápovědy z tohoto týdne: 
 

DATUM 
DEN V 

TÝDNU 
SOUŘADNICE NÁPOVĚDA 

1.12.2021 středa C2 

Prozkoumej okna na budově, která je mezi sochou Panny Marie 
Knířovské a sochou sv. Vavřince. (Nápověda: Hledej někoho s křídly!) 
Pod tímto oknem si budeš moci vyzvednout obrázek s domečky, které 
budeš během této adventní hry postupně vybarvovat. Obrázky zde budou 

k dispozici i v další dny. 

2.12.2021 čtvrtek B4 
Od vlakové zastávky město se vydej směrem k nemocnici (LDN). Až 
budeš mít nemocnici po levé ruce, dívej se pozorně vpravo. 

3.12.2021 pátek D2 
Projdi Choceňskou branou a u Mikáda přejdi na druhou stranu. Zde už 
osvícené okno objevíš. 

4.12.2021 sobota  C3 

 Od plaveckého bazénu se vydej směrem k podchodu. Okno bys neměl 
minout, ale dívej se pořádně nahoru… Před správným domečkem na vás 
bude čekat minipřekvapení. 

5.12.2021 neděle  B3 
Dnešní rozsvícené okno hledej v blízkosti základní školy, nedaleko od 
busty Aloise Jiráska. Na plotě na tebe bude čekat malé překvapení… 

 

Z NABÍDKY KNIH: 

Mystika a erós – Anselm Grün, Gerhard Riedl: Tato kniha se drží mystické tradice, která ze zkušenosti ví, že 
sexualita je pramen spirituality a že erós může člověka vést ke sjednocení s Bohem. 
Nevzdoruj svému štěstí – Matthew Kelly: Autor svěžím stylem popisuje nejen svůj vlastní vzdor vůči štěstí, ale i 

způsob, jak se vymanit ze stereotypů a začít jinak. 
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby – Pavel Bajer, Robert Dojčár: Kniha dává nahlédnout do života jednoho 
muže ve středním věku, který se probíjí všednodenním životem jako my všichni. Který hledá, co znamená být 
člověkem, manželem, otcem a křesťanem v dnešním světě. A svoje vzestupy i pády popisuje se sympatickou 
moravskou otevřeností. 
 

SYNODA 2021-2023: DESET TEMATICKÝCH OKRUHŮ K PROHLOUBENÍ 

IX. Rozlišovat a rozhodovat: V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch 
Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se 

rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? 
Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? 
Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve 
prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování? 
 

X. Formovat se v duchu synodality: Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak 
naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, 
zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat 
autoritu synodálním způsobem? 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Čí je to socha a kde se nachází? 
 

Otázka z 28.11.2021: Kde najdete tento reliéf? Co 
znázorňuje? Tento reliéf najdete na svatostánku v kostele 

sv. Vavřince a znázorňuje scénu, kdy je Abraham 
připraven obětovat svého syna Izáka. 

 
 

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

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

 
Připravujeme se na příští neděli (12.12.2021) 3. adventní neděle: 1. čtení: Sof 3,14-18a; 2. 

čtení: Flp 4,4-7; Evangelium: Lk 3,10-18 

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

