
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 27. listopadu do 4. prosince 2022 
 

  NEDĚLE 27. LISTOPADU 2022 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

    08:00 – mše sv. v kostele na Slatině 

     09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA FARNOST 

       11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       
    

PONDĚLÍ 28. LISTOPADU – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

                   15:30 – mše sv. v Penzionu 

ÚTERÝ 29. LISTOPADU 2022 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

STŘEDA 30. LISTOPADU 2022 – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 

 06:10 – rorátní mše sv. v kapli na faře ve VM 

ČTVRTEK 1. PROSINCE 2022 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

PÁTEK 2. PROSINCE 2022 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

  18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM  

 18:45-20:00 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince ve VM 

SOBOTA 3. PROSINCE 2022 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE   

                    18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM  

        ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU MARII, BRATRA   

LUDVÍKA S MANŽELKOU, ŠVAGRA JOSEFA A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 4. PROSINCE 2022 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

 09:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  

              ZA RODINU SCHEJBALOVU, JANA SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI 

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi    

 17:00 – adventní ekumenická bohoslužba slova v kapli na faře     
 

● V kostele si můžete zakoupit kalendáře, knihy a také průvodce královéhradecké diecéze Advent (cena 40 Kč) a 

také Adventní průvodce brněnské diecéze (cena 12 Kč). 
● Intence na rok 2023 si můžete zapisovat u otce Stanislava. 
● Děkujeme Davidovi Víchovi za otevření kostela a komentované prohlídky během adventních trhů.  
● Ne 27.11., 16.00, kostel na Vraclavi: Adventní koncert pěveckého sboru Otakar 

● Ne 27.11., 17.00, suterén Husova sboru: Medobraní letošního roku s básněmi Jana Skácela. Zhudebněné básně 
zahraje Patrik Vlček a texty všech barev světa přečtou, kdo se přidají, aby poděkovali za básníka.  

● St 30.11. od 15.00 prosíme především muže na smýčení kostela sv. Vavřince. Ve čt 1.12. od 14.30 zveme především 
ženy na úklid kostela. 

● St 30.11., 13.30-13.45 a Pá 2.12., 15.00-16.00, kaple na faře: adorace 

● St 30.11., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● Rada jednoty Orel zve všechny děti i s rodiči a prarodiči v neděli 4.12. po mši sv. do Orlovny na oslavu sv. Mikuláše. 

Bude připraveno divadélko, různé hry, diskotéka a je pozván i sv. Mikuláš. V klubovně bude i drobné pohoštění. 
Seznámíme se s životem sv. Mikuláše, po jeho vzoru můžeme i my přispět potřebným. 

● V neděli 4.12. při mši sv. navštíví děti sv. Mikuláš. 

● Ne 4.12., 16.00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert. Na programu budou lidové koledy, Adam Michna 
z Otradovic, George Gershwin, Beatles apod. Na varhany bude hrát Martin Rudovský. Vstupné dobrovolné. 

● Ne 11.12., 10.45-15.00, fara ve VM a závěrečná modlitba v kostele na Knířově: Adventní duchovní obnova. 

Zájemci o oběd, zapisujte se prosím na seznam uprostřed kostela. 
● Ne 11.12. proběhne sbírka na Kněžský seminář 
● St 14.12., 18.00, sbor ČCE: Koncert sboru Otakar 

● Čt 15.12., 17.00, sbor ČCE: Koncert dětského pěveckého sboru Rubínek 

● Po 12.12., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

● Ne 18.12., 16.00, kostel sv. Vavřince: Vánoční koncert ZUŠ 

 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● Ne 27.11., 9.30-12.00 a 13.00-17.00, fara Ústí nad Orlicí: výstava Betlémy z našich domácností  
● Ne 11.12., 15.00, Nový kostel (Církve bratrské) Litomyšl: Koncert Pavla Helana, smyčcového kvarteta a 

litomyšlského česko-ukrajinského sboru Sonjašnyk. Výtěžek koncert a jarmarku (který bude od 11.30) je určen 
malé Adélce s hendikepem a dále lidem na Ukrajinu. 
 

EVANGELIUM: Mt 24,37-44 Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době 
Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a 
nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: 

jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte 



tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, 
jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v 
hodinu, kdy se nenadějete.“ 
 

ZAMYŠLENÍ: Rodičko Boží vznešená 

● Proč je Maria Boží matkou? ● Čím je pro náš Mariino mateřství tak důležité? ● Proč je Maria tak vznešená? ● Jaká 
synonyma by se dala použít pro slovo vznešená? ● Jak Mariino mateřství ovlivňuje, obohacuje současné matky? ● Jak 
Mariino mateřství ovlivňuje, obohacuje současné otce? 
 

PROGRAM ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY v neděli 11.12.: 
9.00 kostel sv. Vavřince: svátost smíření (P. Janalík a P. Tomšíček) 
9.30 kostel sv. Vavřince: mše sv. (mše sv. v ostatních farnostech tuto neděli nebudou) 
10.45 fara ve VM: přednáška P. Jiřího Janalíka, spirituála Biskupského gymnázia v Brně 

 samostatný program pro děti 
12.00 fara ve VM: společný oběd (zapisujte se prosím na seznam v kostele) 

14.00 pěší pouť do kostela v Knířově, ev. odjezd auty 

15.00 kostel Zvěstování Panně Marii na Knířově: společná modlitba a požehnání 
 

 

Mládež moc děkuje za vaši podporu, kterou jste vyjádřili 
zakoupením si adventního věnce. Na fotce jsou v Ústí 
nad Orlicí, kde se minulou sobotu zúčastnili 
dvojvikariátka, a již se těší na Světové setkání mládeže 
v Lisabonu… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, co je na této fotce? 
 

Otázka z 13.11.2022: Co je na této fotce a jaký citát tam přečtete? Jedná se o kropenku v kostele sv. Vavřince a je na 
ní nápis ze Žalmu 51,9: „Obmej mne a nad sníh zbílen budu.“ 
 

Otázka z 20.11.2022: Co jsou to o-antifony a kdy se používaly? 

V předvánočním týdnu 17.12.-23.12. při mši před evangeliem a také ve večerní modlitbě církve zpíváme tzv. Ó antifony, 
které pocházejí zřejmě ze 6. století, snad z benediktinského kláštera v oblasti Říma. 
Dějiny spásy nejsou ničím jiným, než přípravou na příchod Ježíše; naopak Ježíšův příchod je rekapitulací a naplněním 
všeho: „až se naplní čas pro dílo spásy: Bůh sjednotí v Kristu vše“ (Ef 1,10). Velké adventní antifony, nebo také tzv. 
„Ó antifony“ tuto skutečnost v předvánočním týdnu den za dnem připomínají a opěvují. My se v nich rozpomínáme na 
to, kým Mesiáš je, a každým dnem silněji voláme: „Přijď“.  
Poezie těchto "velkých antifon" má hluboký teologický obsah, skrze starozákonní události nás připravuje na slavení 
Kristova příchodu ve vánočních svátcích. Antifony jsou jakoby ozvěnou volání, které jako hlas celé církve zaznívá 
dějinami počínaje knihou Zjevení: Amen, přijď, Pane Ježíši (Zj 22,20). 
 

*Ó moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď 
a nauč, nás cestě moudrosti.  

*Ó Adonai, Vladaři Izraelova domu, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď 
a zachraň nás svou mocnou pravicí.  
*Ó kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; 
přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej.   
*Ó klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš, a nikdo nezavře, ty zavíráš, a nikdo neotevře: přijď a vyveď z 
vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti.  
*Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo jsou v temnotách a stínu 
smrti.  

*Ó králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z 
prachu země.  
*Ó Emanueli, náš Králi a Zákonodárce, očekávání a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože. 
 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto rkfvmyto@gmail.com         

tel. 465 420 983, 732 513 972      www.instagram.com/katolik.vmyto 
 

 Připravujeme se na příští neděli (4.12.2022) 2. neděle adventní: 1. čtení: Iz 

11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9; Evangelium: Mt 3,1-12 
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