
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 18. prosince do 26. prosince 2022 
 

  NEDĚLE 18. PROSINCE 2022 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

    08:00 – mše sv. v kostele na Knířově 

     09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
                           ZA RODINU ŠPLÍCHALOVU, MARII FOJTÍKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

        11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi    
    

PONDĚLÍ 19. PROSINCE – 19. PROSINCE 

ÚTERÝ 20. PROSINCE 2022 – 20. PROSINCE 

STŘEDA 21. PROSINCE 2022 – 21. PROSINCE 

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

 13:00-13:45 – adorace v kapli na faře 

ČTVRTEK 22. PROSINCE 2022 – 22. PROSINCE 

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi  

PÁTEK 23. PROSINCE 2022 – 23. PROSINCE 

    15:00-16:00 – adorace v kapli na faře 

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

SOBOTA 24. PROSINCE 2022 – VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 

 15:00-16:00 – Jesličky v kostele sv. Vavřince ve VM  

                    16:00 – dětská půlnoční mše sv. v kostele na Vraclavi 

 20:30 – půlnoční mše sv. v kostele na Knířově 

 22:00 – půlnoční mše sv. v kostele v Zámrsku 

 24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA OBYVATELE NAŠEHO MĚSTA 

NEDĚLE 25. PROSINCE 2022 – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA RODINY NAŠÍ FARNOSTI 

 11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi    

 14:30 – mše sv. v kostele na Knířově – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022 

 14:00-16:00 – Jesličky v kostele sv. Vavřince ve VM  

PONDĚLÍ 26. PROSINCE 2022 – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PROVOMUČEDNÍKA 

 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
 11:30 – mše sv. v kostele ve Slatině 

 14:00-16:00 – Jesličky v kostele sv. Vavřince ve VM 
 

● Rada Orla spolu se sv. Mikulášem děkují za váš dobrovolný příspěvek při setkání v Orlovně, který činil 2.468 Kč. 

Bylo rozhodnuto, že Mikuláš přispěje potravinové bance Pardubice (byly nakoupeny čočka, olej, rýže, těstoviny a 
cukr). Banka vše rozdá mezi potřebné. Děkujeme všem.     

● Kdo byste měl zájem na Štědrý den přijít zazpívat a potěšit do nemocnic a domů pro seniory, ohlaste se prosím 
u P. Tomšíčka. 

● Prosím, zapisujte se do seznamu v kostele na hlídání Jesliček v kostele sv. Vavřince. Ohledně otevření a zavření 
kostela je potřeba se domluvit s P. Tomšíčkem. Děkujeme.  

● Kostelníci prosí o posilu. 
● U Marie Severové si rozeberte prosím Desátky živého růžence. 
● Hledají se noví vedoucí skupinek na Tříkrálovou sbírku. Ohlaste se prosím Janě Stříteské nebo P. Tomšíčkovi. 
● Intence na rok 2023 si můžete zapisovat u otce Stanislava. 
● Ve dnech 27.-29.12. bude P. Stanislav Tomšíček na dovolené.  

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

● Ne 18.12., 17.30, fara: Příležitost ke svátosti smíření., dále v týdnu půl hodiny před mší svatou ve středu a v pátek. 
● Po 19.12. odpadá výuka náboženství. 
● Po 19.12., od 13.00: brigáda v kostele Nejsvětější Trojice – příprava na Štědrý den 

● St 21.12., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● St 21.12., od 10.00: Medovina pod vánočním stromem. Přijďte se zahřát a přispět potřebným. 
● Čt 22.12., 11.00, kostel sv. Vavřince: Vánoční koncert ZUŠ 

● Čt 22.12., od 15.30, kostel sv. Vaviřnce: stavění a zdobení stromků. Prosíme o podporu. 
● So 24.12., 14.00-15.00: Přijďte se poklonit „Ježíškovi“ do „betlémské stáje“ v kostele Nejsvětější Trojice. Rádi 

si poslechneme vánoční koledy a budete si moci odnést betlémské světlo. 
● Ne 25.12., 18.00, Šemberovo divadlo: Hudba pomáhá 

● Po 26.12., 17.00, Šemberovo divadlo: Církev bratrské zve na Poprockové Vánoce – 21. vánoční koncert „Ke slávě 
Tvé“. Hraje skupina NAAM a hosté, Dana Pechánková a Smyčcové duo, vystoupí i spisovatelka Hana Pinknerová. 
Vstupné 150 Kč, děti 50 Kč. 

● Pá 30.12., 18.00, kostel sv. Vavřince: na Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa obnovení manželských slibů 



● Ne 8.1., 15.30, kostel sv. Vavřince: Novoroční koncert Mistři klasiky. Účinkují česká operní pěvkyně Noema Erba 
a Bohemian Sympohony Orchestra Prague. Vstupné 390 Kč, snížené 290 Kč. Předprodej v turistickém centru ve 
Vysokém Mýtě a před začátkem koncertu. Pořádá agentura Tanellno. 
 

EVANGELIUM: Mt 1,18-24 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale 

dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat 

pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, 
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 
on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí 
syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně 
přikázal: vzal svou ženu k sobě. 
 

ZAMYŠLENÍ: Užasl svět i andělé, / když jsi z Boží vůle v těle / života Tvůrci život dala 

Jakým jiným slovem bychom mohli nahradit slovo užasl? Je rozdíl mezi úžasem světa a úžasem andělů? Nad čím 
vlastně žasli? Jaká je Boží vůle? (1Tim 2,4) Proč Bůh chtěl, aby Panna Maria dala v těle život Tvůrci života? Proč a v 
čem je důležité Mariino tělo? Jak se dá dát život Tvůrci života? 
 

PODPOŘTE PROJEKT MARY´S MEALS „MÍSTO U VÁNOČNÍHO STOLU“   
Rádi bychom vás přizvali k dalšímu projektu Mary´s Meals. Jedná se o to, že můžeme symbolicky pozvat ke svému 
svátečnímu stolu jedno cizí hladovějící dítě. A zatímco necelá pětistovka pro naše poměry pokryje možná tu jednu 
oslavu, stejná necelá pětistovka umožní dítěti v cílové zemích dostávat jedno teplé jídlo ve škole na celý školní rok a 
dá jim tímto naději na lepší budoucnost. Více info: https://www.marysmeals.cz/ Kdyby někdo z vás chtěl poslat 
naplněný batůžek dle seznamu na jejich stránkách, tak se můžete obrátit na Jolanu Morávkovou. 

        

V neděli 11. prosince proběhla adventní duchovní obnova farnosti s R.D. Mgr. Ing. Jiřím Janalíkem, spirituálem 
biskupského gymnázia v Brně. Farnost děkuje za přednášku o modlitbě, příležitost svátosti smíření, možnost sdílení při 
společném obědě, který připravily Maruška Drdajová a Hanka Štanclová, a mládežníkům, kteří se v paralelním 
programu věnovali dětem. Duchovní obnova byla zakončena společnou pěší poutí na Knířov a modlitbou v kostele 
Zvěstování Panny Marie. Více foto na webu farnosti a FB. 
 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 14.12.2022: 
* R. Blajdová připravila přehled činnosti farnosti v roce 2022, kt. bude zveřejněn v posledních letošních ohláškách. 

* Byl upřesněn program bohoslužeb mezi vánočními svátky, celý ho najdete na webu farnosti a ve vitrínce. 
* Radka Blajdová, které k 31.12.2022 končí Dohoda o pracovní činnosti na poloviční úvazek, připravila seznam 
činností, kt. je potřeba předat. Některé z nich převezme P. Tomšíček, na některé činnosti se budou hledat dobrovolníci. 
S P. Tomšíčkem se domluví termín předání. Seznam činností najdete na nástěnce PR v kostele. Výuku náboženství 
převezeme od ledna p. Tomšíček, správu webu Anežka Benešová, hledá se pomocník, kt. by aktualizoval farní nástěnku, 
a bude zvolen nový sekretář PR. O knihovnu se bude starat Jiřina Smoláková, desátky Živého růžence vám bude 
rozdávat Marie Severová. S otvíráním kostela a průvodcováním pomůže David Vích. 
* Velmi děkujeme paní Anně Matějkové, která zajišťovala úklid na faře. Marie Severová zajistí dobrovolníky, kteří 
budou od ledna faru uklízet. 
* P. Tomšíček navrhl, že hlavní vchod do kostela sv. Vavřince bude přes zimu zavřený a před kostelem bude 
telefonní číslo, na kt. budou moci ev. zájemci o otevření kostela zavolat. Vchod bude zamčený z důvodu, aby kostel a 
varhany neprochladly a aby se ve vchodě neshlukovali bezdomovci. Farníkům bude sloužit k modlitbě kaple na faře. 
* Proběhla diskuze nad restaurováním náhrobku duchovních správců na hřbitově ve VM, aby zde byl dopsán také P. 
Jiří Mannla, kt. je zde pochovaný. Marie Severová prověří cenovou nabídku a možnosti. 
* P. Tomšíček připraví na příští jednání PR návrh pastoračního plánu na 2023. Dále byla PR upozorněna, že žádosti 
na dotace je potřeba podat do 31.1.2023. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde je toto okno? 
 

Otázka z 4.12.2022: Co najdete na této fotce? Jedná se o schodiště ke kazatelně, kde 
jsou vyobrazeni apoštolové. 
 
 

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 (25.12.2022) Slavnost Narození Páně: 1. čtení: 
Iz 62,1-5; 2. čtení: Sk 13,16-17.22-25; Evangelium: Mt 1,1-25 
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