
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 16. ledna do 23. ledna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 17. LEDNA 2022 – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM)  

ÚTERÝ 18. LEDNA 2022 – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ 

STŘEDA 19. LEDNA 2022 – STŘEDA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA A CELÝ ROD 

ČTVRTEK 20. LEDNA 2022 – ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 18:00 – ekumenická bohoslužba slova v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů v Husově sboru 

PÁTEK 21. LEDNA 2022 – PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE  
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

SOBOTA 22. LEDNA 2022 – SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

 NEDĚLE 23. LEDNA 2022 – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

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

 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 fotogalerii z Tříkrálové sbírky. Do pokladniček můžete přispět naposledy v neděli 16.1., 
kolik se celkem vykoledovalo, bude spočítáno 18. ledna. 

 Út 18.1., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 Ne 23.1.: Neděle Božího slova – Sbírka na Biblické dílo proběhne v rámci třídílné pokladničky do 30.1.2022. 
 Pá 28.1., 17.00, Panský dům Choceň: divadlo Hra na hledanou. Koledníci a všichni, kdo pomáhají s Tříkrálovou 

sbírkou, mají vstup zdarma. Teolog, učitel, loutkoherec a komediant Pavel Šmíd s humorem sobě vlastním bude v 
nové pohádce vyprávět neuvěřitelný příběh o tom, jakou hru na hledanou si jako malý kluk hrál.  

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 9.1.: 4.174 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Jan 2,1-11 Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také 
Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, 
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo tam šest 
kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš 
řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci 
svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří 
čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se 
hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To byl v galilejské Káně počátek znamení, 
která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. 
 

KNIHOVNA 2021 – STATISTIKY: 

Za rok 2021 bylo provedeno 121 výpůjček, vypůjčilo si je celkem 26 čtenářů, tj. v průměru 4,7 knih na aktivního 
čtenáře na rok. Průměrně se vypůjčilo cca 2,3 knih týdně.  

Vypůjčeno bylo 107 knih (z celkového objemu 2 853) = cca 3,8%. 
Bylo zakoupeno 30 nových knih v hodnotě 4.846 Kč + 21 knih bylo darováno. Knihovna nabízí 2.853 titulů 

především náboženské literatury. Od srpna 2014 bylo investováno do nových knih, oprav knih a balících fólií celkem 
73.543 Kč, z darů od farníků se získalo 94.787 Kč.  
Nejčtenější knihy: 
Combeová Stéphanie: Máma odchází do kláštera, Mixa Josef: Boha neokecáš 

Dvořáková Petra: Proměněné sny, Grün Anselm: Hory a údolí života, Vyhoření, Jelínková Hanka: Obrázkové 
pohádky, Křivohalvý Jaro: Hořet, ale nevyhořet, Luc René: Patnáct podobenství, Miller Les: Znamení a symboly 
katolické víry, Radkovský František: V Boží režii, Roger Bratr z Taizé: Vyvolit si lásku, Siostrzonek Prokop: Svatá 
země 

Nejaktivnější čtenáři: 
Marek Jiří 29 knih, Štanclovi 10 knih, Holková Ivana a, Smoláková Jiřina 9 knih 

Knihy z farní knihovny si můžete vypůjčit přímo v kostele sv. Vavřince po nedělní mši sv. 

NEDĚLE 16. LEDNA 2022 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

 



   

JAK ČÍST BIBLI? 

Který překlad? 

· Pořídit si vhodný překlad, nejlépe s výkladovými poznámkami; doporučujeme Český katolický překlad (Nový zákon, 
Pentateuch) nebo Český ekumenický překlad. 

Kdy a kde číst? 

· Číst pravidelně, vyhradit si vyhovující denní dobu (ráno, večer, jindy). 

· Číst na stejném místě (přiměřeně upraveném pro četbu Knihy knih) 

Čím začít? 

· Je dobré začít Novým zákonem, nejlépe jedním ze synoptických evangelií, pak navázat Skutky apoštolů. Ze Starého 
zákona doporučujeme nejprve žalmy, potom knihy Rút, Ester, Jonáš atd. 
Kolik textu přečíst? 

· Číst jen malé úseky – několik veršů, jednu kapitolu (A. Scarano radí ve své knížce Svítilnou mým nohám je tvé slovo, 
jak přečíst celou Bibli za jeden rok). 

Kdo mi pomůže? 

· Pomůcek je dnes mnoho, mezi jiným mohou být impulsem kurzy, zaměřené na četbu Bible, které pořádá České 
katolické biblické dílo. 
Jak při četbě postupovat? 

· Začnu modlitbou. Poprosím o vnímavé srdce, abych porozuměl tomu, co budu číst. 
· Přečtu si pár veršů a nechám přečtené na sebe působit. 

· Přemýšlím, co mě oslovilo, čemu nerozumím, k čemu mě text vyzývá (mohu si zapsat poznámky). 
· Poděkuji za Boží slovo a snažím se ho žít další den, týden, měsíc, rok… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši ministranti dobře zvládli 
vánoční svátky. Děkujeme. 
 

 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Najdete v kostele sv. Vavřince tato holoubata? 
  

Otázka z 9.1.2022: Co zobrazuje tento obraz? Kde ho 

najdete? Obraz najdete v zákristii v kostele sv. Vavřince a 
znázorňuje Klanění Tří králů. 
 
 

 

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

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

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (23.1.2022) 3. neděle v mezidobí: 1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-

10; 2. čtení: 1 Kor 12,12-30; Evangelium: Lk 1,1-4;4-14-21 

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

