
VÁNOČNÍ PROGRAM VYSOKOMÝTSKÝCH CÍRKVÍ 

 
 Středa 19. prosince  
 14:00 – MEDOVINA pod vánočním stromem na náměstí Přemysla Otakara II 

 
Čtvrtek 20. prosince  
19:00 - Sbor Bratrské jednoty baptistů   
EKUMENICKÁ ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA  
 
Pondělí  24. prosince 
14:00-15:00 - u kostela Nejsvětější Trojice EKUMENICKÝ ŽIVÝ BETLÉM  
_________________________________________________________________ 

Římskokatolická farnost, děkanství Vysoké Mýto  

http://www.katolik.vmyto.cz/ 
  
V sobotu 8.12.2012 ve večerních hodinách a v neděli 9.12.2012 po ranní mši sv. proběhne 
na římskokatolické faře duchovní obnova s P. Janem Balíkem, zodpovědným za katolickou 
mládež v České republice. Přesný program bude upřesněn na webových stránkách naší 
farnosti: http://www.katolik.vmyto.cz/. 
 

Neděle 16. prosince 
16:00 - VÁNOČNÍ KONCERT  v chrámu sv. Vavřince 
 
Neděle 23. prosince - 4. neděle adventní 
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
13:30 - mše sv. na Knířově (PJK)   

 17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 
 
Pondělí 24. prosince - Štědrý den – mše sv. ze Slavnosti Narození Páně 
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Jiří Mannl) 
16:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
22:00 - mše sv. na Knířově (PPM) 
22:00 - mše sv. v Zámrsku (PJK) 
24:00 - Půlnoční mše sv. ve VM (PPM) 
Jesličky v kostele sv. Vavřince: 15:00-16:00 
 
Úterý 25. prosince - Slavnost Narození Páně 
08:30- mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
10:00 - mše sv. v Zámrsku z následujícího svátku (P. Jiří Mannl) 
13:30 - mše sv. na Knířově (PJK) 
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 
Jesličky: 14:00–16:00 
 
Středa 26. prosince - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
07:00 - mše sv. ve Slatině u VM (PPM) 
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (PJK) 
Jesličky: 14:00–16:00 

http://www.katolik.vmyto.cz/
http://www.katolik.vmyto.cz/


 
Čtvrtek 27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) – žehnání vína 

 
Pátek 28. prosince - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
16:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Jiří Mannl) 
 
Sobota 29. prosince - Pátý den v oktávu Narození Páně 
08:00 - mše sv. v kapli ve VM (PPM) 
16:00 – mše sv. v Zámrsku (PJK) 
 
Neděle 30. prosince - Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM, obnova manželských slibů (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (PJK) 
13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 
 
Pondělí 31. prosince - Sedmý den v oktávu Narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže), 
Společné poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
15:00 - mše sv. na Vraclavi (PJK) 
16:30 - mše sv. ve VM (PPM) 
 
Úterý 1. ledna - Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
08:30 - mše sv. ve VM (PPM) 

      10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
      10:00 - mše sv. v Zámrsku (PJK)  
      13:30 - mše sv. na Knířově (PJK) 

                         17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Jiří Mannl)  
      Jesličky: 14:00–16:00 
  
 Pozn.: PPM – páter Pavel Mistr 
                   PJK – páter Jan Kunert 
 
 

Českobratrské církev evangelická  

http://vysoke-myto.evangnet.cz/ 
 

 Neděle 2. prosince – 1. adventní neděle 
 09:00 - bohoslužby s večeří Páně 
  
 Čtvrtek 6. prosince  
 17:00 - adventní koncert Rubínku 
  
 Neděle 9. prosince - 2. adventní neděle 
 16:00 - adventní koncert Seniorátního pěveckého sboru 
 
 Neděle 23. prosince - 4. neděle adventní 
 09:00 - dětská vánoční slavnost 
 
  

http://vysoke-myto.evangnet.cz/


  
 Pondělí 24. prosince - Štědrý den 
 22:00 – společné bohoslužby s ČSCH ve sboru Českobratrské církve evangelické 
 

Úterý 25. prosince - První svátek vánoční 
09:00 - bohoslužby s večeří Páně 
 

 Středa 26. prosince – Druhý svátek vánoční 
 09:00 - Bohoslužby  
 
 Neděle 30. prosince - Poslední neděle v občanském roce 
 09:00 - bohoslužby  
 
 Úterý 1. ledna - Nový rok 
 09:00 - bohoslužby s večeří Páně, káže Jaroslav Nečas 
 
  

Církev bratrská  

http://www.cbvm.cz/  

 Neděle 2. prosince – 1. adventní neděle 
10:00 - Příprava na věčný život – na setkání s Kristem 
 
Neděle 9. prosince - 2. adventní neděle 

  10:00 - hodin - Kde je Bůh, když to bolí? 
 
 Neděle 16. prosince – 3. adventní neděle 
 10:00 - Bůh je s námi 
 

Neděle 23. prosince - 4. neděle adventní 
 10:00 - dětská Vánoční slavnost 
 
 Středa 26. prosince  
 17:00 - BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT "Ke slávě Tvé", Šemberovo divadlo 
 Církev bratrská vás zve na 13. ročník tradičního vánočního koncertu „KE SLÁVĚ TVÉ“. 

S programem současných světových křesťanských písní vystoupí pop-rocková skupina NAAM 
a další hosté. Výtěžek letošního koncertu bude věnován Naději - Vysoké Mýto. Vstupné 100 
Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12. v info centru. 

 
 Neděle 30. prosince 
 10:00 - nedělní shromáždění 
 
 Pondělí 31. prosince 
 17:00 - Silvestrovská slavnost s dražbou na podporu dětí, adoptovaných přes Adopci na dálku 
 

 

 

 

http://www.cbvm.cz/


 

Bratrská jednota baptistů  

http://www.bjbvm.cz/  
 
 Advent - nový život přichází 

Může se zdát, že tento svět je ponechán napospas svému 
osudu. Ale Bůh ve své moudrosti už dávno naplánoval jeho 
záchranu a sestoupil mezi lidi v podobě člověka. 

 
 Neděle 9. prosince 

09:30 - Bůh připravuje nový život 
 
 Neděle 16. prosince 
 09:30 - Příchod Ježíše na zem 
 
 Neděle 23. prosince 
 09:30 - Nový život v Kristu 
 
 Úterý 25. prosince 

09:30 - Život v Duchu a v pravdě 
 
Neděle 30. prosince 
09:30 - Co Bůh začal, to dokončí 

 
 

Církev československá husitská  

http://www.ccsh.cz/no.php?obec=290  
 
 Neděle 23. prosince - 4. neděle adventní 
 09:00 - bohoslužba  
 
 Pondělí 24. prosince   
 22:00 - ekumenická Štědrovečerní bohoslužba ve sboru Českobratrské církve evangelické 
 24:00 – Půlnoční bohoslužba v kostelíku Všech svatých v Dobříkově 
 
 Úterý 25. prosince 
 09:00 - bohoslužba na Boží hod vánoční v Husově sboru  
 14:00 – bohoslužba v kostelíku Všech svatých v Dobříkově  
 
 Středa 26. prosince 
 09:00 - bohoslužba na svátek Prvomučedníka Štěpána v Husově sboru  
 

Neděle 30. prosince 
 09:00 - bohoslužba na 1. neděli po Vánocích v Husově sboru  
 
 Úterý 1. ledna 
 10:00 - bohoslužba na Nový rok v Husově sboru  
 14:00 – bohoslužba v kostelíku Všech svatých v Dobříkově 
      
    

http://www.bjbvm.cz/
http://www.ccsh.cz/no.php?obec=290

