
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 25. prosince 2022 do 1. ledna 2023 
 

  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  
             ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 

 11:30 – mše sv. v kostele ve Slatině – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022 

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

ÚTERÝ 27. PROSINCE 2022 – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

STŘEDA 28. PROSINCE 2022 – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ 

ČTVRTEK 29. PROSINCE 2022 – PÁTÝ DEN OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

PÁTEK 30. PROSINCE 2022 – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

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

  18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s obnovou manželských slibů  
               ZA RODINY NAŠICH FARNOSTÍ 

SOBOTA 31. PROSINCE 2022 – SEDMÝ DEN OTKÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 16:00-16:30 – Jesličky v kostele sv. Vavřince ve VM  

 16:30 –mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022 

NEDĚLE 1. LEDNA 2023 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

 08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022 

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

 11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022 

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

● 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. Najdete je také na webu farnosti. 
● 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 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: Jan 1,1-18 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku 
u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To 
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby 
svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo 
pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. 
Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho 
jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával 
svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než 
já.’“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda 
přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal 
zprávu. 
 

ZAMYŠLENÍ: Života Tvůrci život dala, / přitom pannou být nepřestala 

Kdo je vlastně TEN Tvůrce života? Čeho všeho je Tvůrce? Jaký vlastně život nově přijal Tvůrce života? Jak Panna 

Maria spolupracovala na novém životě Tvůrce života? Co se chce říci, když vyznáváme, že Maria při tom zůstala 

panensky neporušená? Žasnete, chvěje se vám srdce, radujete se, když přemýšlíme o Ježíšově vtělení? 

 



PŘEHLED ČINNOSTI FARNOSTI ZA ROK 2022: 
*Leden – Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za farnosti VM, Vraclav a Sedlec, Zámrsk a Slatinu 171.372 Kč), 
Víkend s malým oslíkem na Šajtavě, ekumenická bohoslužba slova 

*Únor – výlet s ministranty do planetária v Hradci Králové 

*Březen – Knířovská pouť, 24 hodin pro Pána, ekumenická bohoslužba slova  
*Duben – křížová cesta z kostela Nejsvětější Trojice do sv. Vavřince na Velký pátek 

*Květen – duchovní obnova formou Kurzu Filip, oslava svátku matek, farní výlet do Svojanova, biřmování  
*Červen – Žehnání křížku v ul. kpt. Poplera, Noc kostelů – společná hra „Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose 
Komenského“, tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem, Tvořivá dílna pro děti aneb Pomozme Mendlovi s 
pěstováním hrachu, výstava Poklady ze staré knihovny vysokomýtských děkanů, koncert Trubkového kvartetu 
(návštěvnost cca 1.770 vstupů do jednotlivých objektů), Herbář z dvorků (namíchalo se cca 175 alko + nealko mojit), 
Slavnost Těla a Krve Páně – průvod do kostela Nejsvětější Trojice, první sv. přijímání a křest Lukáše Kubíka, první 
sv. přijímání na Vraclavi (Veronika Jirsáková, Zdislava Andrle), farní den s rozlučkou s P. Pavlem Mistrem, který byl 
přesunut do Dolní Dobrouče 

*Červenec – Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích – téma Na arše v šest (13 dětí + 19 dospělých), Dětský letní 
tábor Vranice 2022 na Vranicích na téma Rytíři (42 dětí + 26 vedoucích a praktikantů), koncert Pavla Helana v rámci 
Svatovavřineckých koncertů, osvětlení obrazu Petra Brandla a oltáře ve sv. Vavřinci 
*Srpen – stěhování P. Pavla Mistra do Dolní Dobrouče, uvedení do funkce P. Stanislava Tomšíčka, účast mládeže 

na Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové, pobyt Světélka na Knířově 

*Září – Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví, koncert Otakaru v kostele sv. Vavřince, 
adorace za mír na Ukrajině, setkávání manželů, setkání seniorů, den otce Pia 

*Říjen – víkend pro maminky, misijní jarmark, zahájení kurzu Darování se v manželství, Dušičkový koncert 
*Listopad – Svíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, setkání „oslíkářů“ v Dolní Dobrouči, účast mládeže na 
vikariátním setkání mládeže v Ústí nad Orlicí, připomínka mučedníků pro víru v rámci Červené středy  
*Prosinec – Návštěva sv. Mikuláše v kostele, Adventní ekumenická bohoslužba slova, adventní duchovní obnova 
farnosti, Živý Betlém u kostela Nejsvětější Trojice 
 

DALŠÍ AKTIVITY VE FARNOSTI:  
*Výuka náboženství probíhá ve třech skupinách ve Vysokém Mýtě a jedné ve škole na Knířově.  
*Pokračují setkávání nad přípravou na liturgie následující neděle a každý první pátek v měsíci je Nikodémova noc. 
 

DOTACE VE FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO:  

•Restaurování dvou jehlanových relikviářů v chrámu sv. Vavřince v celkové výši 140.001 Kč v rámci fondu 
Regenerace s přispěním města Vysoké Mýto. 
•Neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce 
Svatovavřinecké koncerty – koncert Pavla Helana.  

•Dotace města Vysoké Mýto v programu podpory v oblasti kultury na Noc kostelů ve výši 15.000 Kč. 
 

Přehled doplníme ještě informací ohledně udělených svátostí a zveřejníme na webu farnosti do horní záložky „Naše 
farnosti“. 
 

V neděli 18.12.2022 se farnost rozloučila s pastorační 
asistentkou Radkou Terezií Blajdovou, které k 31.12.2022 

končí pracovní poloviční úvazek a který již nebyl dále 
obnoven. 

 

Milí farníci, 
těmito ohláškami se s vámi loučím. Děkuji za prožití 
společných 12 let v naší farnosti, kde jsem po křtu nalezla 
svůj nový domov a následně i smysluplnou práci pro druhé, 
pro farnost… Dále budu vypomáhat P. Pavlovi Mistrovi 
v jeho nové farnosti Dolní Dobrouč, jejíž dění můžete 
sledovat i na facebooku Farnost Dobrouč.  

Přeji vám vše dobré, a to nejen v následujícím roce.  
                     Radka Blajdová 

 

Více fotografií z rozloučení a dopis P. Pavla Mistra najdete na webu farnosti. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde jsou tyto varhany a co nich víte? 
 

Otázka z 18.12.2022: Kde je toto okno? Toto okno najdete na 

schodišti do věže kostela sv. Vavřince. 
 

 

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 (1.1.2023) Slavnost Matky Boží: 1. čtení: Nm 

6,22-27; 2. čtení: Gal 4,4-7; Evangelium: Lk 2,16-21 

 

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

